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IPOLES: Integrácia rozvojových, inovačných 

a environmentálnych politík pre lesníctvo 
 

Jaroslav Šálka1, Zuzana Sarvašová2 

 

Úvod 
 

Cieľ publikácie a seminára je načrtnúť teórie governance a jej využitie v lesníctve. Malo by 

ísť o základnú publikáciu v projekte APVV: Integrácia rozvojových, inovačných 

a environmentálnych politík pre lesníctvo, ktorá ma slúžiť ako teoretický základ projektu. 

Publikácia a následný seminár má za cieľ spojiť odborníkov na verejnú politiku a lesnícku 

politiku. Lesné hospodárstvo má nezastupiteľné miesto v stratégii trvaloudržateľného rozvoja 

vidieka, ale nemožno ho chápať ako izolované odvetvie. Veľké množstvo prierezových 

a odvetvových politík má súvis s lesným hospodárstvom: trvalo udržateľný rozvoj, životné 

prostredie, inovácie, konkurencieschopnosť, energetika, ochrana prírody, vodné hospodárstvo, 

turizmus, atď. Spôsoby ovplyvňovania intersektorových vzťahov aj prostredníctvom prvkov 

governance budú kľúčové pre úspešnosť a efektívnosť lesníckej politiky ale aj spomínaných 

súvisiacich politík.  

 

 

Koordinácia a integrácia politík 
 

Koordinácia a integrácia politík nie je v politológii nová téma, jej začiatok sa datuje od 

osedemdesiatych rokov minulého storočia.3 Faktory ako „zvýšenie spoločenskej diverzity a 

komplexnosti“, „zvýšenie komplexnosti spoločenských a politických regulačných systémov“, 

„zvýšená informačná komplexnosť“ a iné zväčšili úroveň vzťahov a prekryvov medzi 

rôznymi politikami. Tieto faktory vyžadujú koordináciu medzi rôznymi sektormi, 

oddeleniami alebo profesiami, aby sa zabezpečila lepšia koherentnosť a konzistentnosť 

verejnej politiky. Často sa však objavovali deficity vo forme redundancie alebo medzier 
                                                 
1 Autor prednáša na Katedre ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva, Lesnícka fakulta Technickej univerzity 
vo Zvolene. 
2 Autorka je výskumným pracovníkom na Odbore lesníckej stratégie, politiky a ekonomiky, Národné lesnícke 
centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. 
3 BRIASSOULIS, H. 2005: Complex Enviromental Problems and the Quest for Policy Integration, in: BRIASSOULIS, 
H. 2005: Policy Integration for Complex Environmental Problems, Ashgate Hants, 3 s. 
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v integrácii a koordinácii politík, ktoré spôsobovali ich slabú účinnosť alebo efektívnosť.4 Na 

nekonzistentnosť a nekoherentnosť politík reagovala politológia zvýšeným vedeckým 

záujmom v posledných desaťročiach. Prehľad literatúry k tejto téme vypracovali v poslednom 

období MEIJERS5, BRIASSOULIS6 alebo BAUER/RAMETSTEINER7. V lesníckej politike zistili 

vedci tiež veľmi skoro, že lesné hospodárstvo nemožno chápať predovšetkým v priestore 

oddelene, a že sa nezaobíde bez koordinácie a integrácie politík. 8  V medzinárodnom 

lesníckom výskume sa táto problematika riešila predovšetkým v súvislosti s Národnými 

lesníckymi programami a následných vedeckých projektoch.9 Tieto projekty boli iniciované 

politickými procesmi v globálnej a európskej politike. 

Koordináciu (integráciu) politík môžeme definovať ako aktivitu, ktorá spája aktérov, 

organizácie a ich siete cez sektorálne hranice a umožňuje procesy, ktoré križujú, rozširujú 

alebo ináč spájajú sektorové a prierezové politiky pri ich formulácii, implementácii 

a evalvácii10. 

Koherentnosť a konzistentnosť politík sa dosahuje na rôznej úrovni vzťahov medzi politikami 

a sektormi. MEIJERS rozlišuje úroveň kooperácie, koordinácie a integrácie. Kooperácia má za 

úlohu zvýšiť účinnosť politiky prostredníctvom zvýšenia prístupnosti a kompatibility 

jednotlivých sektorálnych a prierezových politík11. Koordinácia sa zameriava na zlepšenie 

rovnováhy a účinnosti jednotlivých politík a vyžaduje určitú mieru zjednotenia, t.j. aj stratu 
                                                 
4 PETERS, G.B. 1998: Managing Horizontal Goverment: The Politics of Coordination, Canadian Centre for 
Management Development, Research Paper No. 21, 295-311 s. 
5 MEIJERS, E. 2004: Policy integration, a literature review, in: STEAD, D., GEERLINGS, H., MEIJERS, E., (eds.): 
Policy integration in practice, The integration of land use planning, transport und enviromental policy-making 
in Denmark, England and Germany, DUP Science, Deft, 14 s. 
6 BRIASSOULIS, H. 2005, 1-49 s. 
7  BAUER, A., RAMETSTEINER, E., 2006: Policy Integration and Co-ordination: theoretical, methodical and 
conceptual aspects, draft, 17 s. 
8 KISSLING-NÄF, I., ZIMMERMANN, W. 1996: Aufgaben- und Instrumentenwandel dargestellt am Beispiel der 
schweizerischen Forstpolitik, in: Swiss Political Review 2/1996, 47 – 79 s. a VERBIJ, E., SCHANZ, H. 2002: Inter-
sectoral Co-ordination: State of the Art and Beyond, in: TIKKANEN, I. GLÜCK, P., PAJUOJA, H. (eds.): Cross-
Sectoral Policy Impacts on Forests, EFI Proceedings No. 46, 91-101 s. 
9 GLÜCK, P., HUMPHREYS D., (eds.) 2002: National Forest Programmes in a European kontext, Special issue, 
Forest Policy and Economics, Volume 4, No. 4: 109 s.; GLÜCK, P., OESTEN, G., SCHANZ, H., and VOLZ K-R., 
(eds.) 1999a: Formulation and Implementation of National Forest Programmes, Volume I: Theoretical aspects, 
EFI Proceedings No. 30, 296 s. GLÜCK, P., OESTEN, G., SCHANZ, H., and VOLZ K-R., (eds.) 1999b: Formulation 
and Implementation of National Forest Programmes, Volume II: State of the Art in Europe, EFI Proceedings No. 
30, 308 s. GLÜCK, P., OESTEN, G., SCHANZ, H., and VOLZ K-R., (eds.) 1999c: Formulation and Implementation 
of National Forest Programmes, Volume III: International Experiences, EFI Proceedings No. 30, 144 s. 
TIKKANEN, I. GLÜCK, P., PAJUOJA, H. (eds.) 2002: Cross-Sectoral Policy Impacts on Forests, EFI Proceedings 
No. 46, 208 s. 
10  SHANNON, M. A., SCHMIDT, C. H. 2002: Theoretical Approches to Understanding Intersectoral Policy 
Integration, in: TIKKANEN, I. GLÜCK, P., PAJUOJA, H. (eds.): Cross-Sectoral Policy Impacts on Forests, EFI 
Proceedings No. 46, 16 s. 
11 MEIJERS, E. 2004: Policy integration, a literature review, in: STEAD, D., GEERLINGS, H., MEIJERS, E., (eds.): 
Policy integration in practice, The integration of land use planning, transport und enviromental policy-making 
in Denmark, England and Germany, DUP Science, Deft, 14 s. 
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sektorálnej autonómie a nové zdroje. Integrácia je definovaná ako formálne vytváranie novej 

politiky, ktorá potrebuje veľmi úzku interakciu a vytvára hlbokú prepojenosť medzi sektormi.  

Posledná úroveň „Integrácia politík“ sa môže rozdeliť na unifikáciu a inkorporáciu 12 . 

Unifikácia predstavuje spojenie sektorových a prierezových politík do nového funkčného 

celku, t.j. vytvorenie novej politiky. Inkorporácia predstavuje včlenenie sektorových 

a prierezových politík do už existujúcej politiky.  

Smer koordinácie a integrácie politík určujú podľa LAFFERTY13 a BRIASSOULIS14 dva základné 

prístupy: vertikálny (intrasektorálny) a horizontálny (intersektorálny). Vertikálny prístup 

popisuje koordináciu a integráciu politík na medzinárodnej (európskej), národnej, regionálnej 

a lokálnej úrovni v rámci jedného sektora. Horizontálny prístup predstavuje koordináciu 

a integráciu politík medzi sektormi na jednej politickej úrovni. V skutočnosti sú tieto prístupy 

kombinované a nemožno jednoznačne rozlíšiť smer koordinácie a integrácie politík15.  

JACOB a VOLKERY rozlišujú dva základné mechanizmy koordinácie a integrácie politík: 

centrálny a decentrálny mechanizmus. 16  Centrálny mechanizmus je hierarchický 

a uskutočňuje sa pomocou zakotvenia integrácie a koordinácie v nadradených zákonných 

normách (napr. ústava), spájaním štátnych organizácií alebo vytvorením nových nadradených 

štátnych organizácií. Decentrálny mechanizmus sa uskutočňuje prostredníctvom vyjednávania 

medzi rôznymi sektormi, oddeleniami, inými aktérmi a ich sieťami. Koordinácia a integrácia 

politík sa uskutočňuje formálnymi a neformálnymi procedúrami. 17  Formálne procedúry 

súvisia s pravidlami, ktoré sú zakotvené v legislatíve a neformálne procedúry spočívajú na 

interakciách medzi sektorálnymi aktérmi mimo legislatívne zakotveného procesu.  

                                                 
12 BRIASSOULIS, H. 2005, 47-49 s. 
13 LAFFERTY, W.M. (ed.) 2004a: Governance for Sustainable Development: The Challenge of Adapting Form to 
Function, Edward Elgar Cheltenhan, Northampton, in: LAFFERTY, W.M. (ed.) 2004a: Governance for 
Sustainable Development: The Challenge of Adapting Form to Function, Edward Elgar Cheltenhan, 
Northampton, 22-28 s. 
14 BRIASSOULIS, H. 2005: 55-62 s. 
15  PERSSON, A. 2002: Enviromental Policy Integration: An Introduction, PINTS – Policy Integration for 
Sustainability, Stockholm Environment Institute, 22 s. 
16 JACOB, K., VOLKERY, A. 2004: Potentionals and Limits for Policy Change Through Governmental Self-
Regulation - The case of Enviromental Policy Integration, in: BIERMANN, F., CAMPE, S., JACOB, K. (eds.): 
Proceedings of the 2002 Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change „Knowledge 
for the Sustainability Transition. The Chalenge for Social Science“, Amsterdam, Berlin, Potsdam and Oldenburg, 
202-213 s. pozri aj SCHARPF, W. F., 2006: Interaktionsformen, Akteurzentrierter Institutionalismus in der 
Politikforschung, UTB, Leske+Budrich Opladen, 474 s. alebo VIINAMÄKI, O.-P. 2004: A Theory of Coordination 
and Ist Implications on EU Structural Policy: A Comparative Study of the Challenges for Coordination in 
Structural Funds in Finland., Ireland and Sweden, Acta Wasaensia No. 132, Administrative Science 9, 55-62 s.  
17 WOLF, F. 2004: Staatlichkeit im Wandel – Aspekte kooperativer Umweltpolitik, ökom Verlag, s. 23-52 s. 
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Integrácia a koordinácia rôznych sektorálnych a prierezových politík sa stala v Európskej únii 

kľúčovým faktorom ich úspešnosti. Praktické nedostatky vo forme implementačných ťažkostí 

a nižšej úspešnosti vyvolali potrebu vedeckého riešenia týchto problémov.  

 

 

Ciele projektu IPOLES 
 

Hlavným cieľom projektu je rozvoj vedy a zdokonalenie vedomostí, ktoré sú potrebné pre 

integráciu a koordináciu inovačných, rozvojových a environmentálnych politík v lesnom 

hospodárstve v kontexte trvaloudržateľného rozvoja vidieka. Čiastkové ciele v rozdelení do 

jednotlivých etáp sú: 

ETAPA 1: VYPRACOVANIE TEORETICKÉHO RÁMCA 

Cieľ 1: Analýza teoretických princípov integrácie a koordinácie politík pre LH 

ETAPA 2: VYPRACOVANIE ANALYTICKÉHO RÁMCA A ANALÝZA 

Cieľ 2: Analýza relevantných programov a stratégií, procedúr a mechanizmov pre 

integráciu a koordináciu politík v LH (prístup „ top down“) 

Cieľ 3: Analýza správania sa aktérov s ohľadom na integráciu a koordináciu politík v LH 

(prístup „top down“) 

Cieľ 4: Analýza politických sietí z pohľadu lesníckych aktérov (prístup „ top down“) 

Cieľ 5: Analýza vzťahov a kombinácií hierarchickej a sieťovej koordinácie v LH (prístup 

„ top down“) 

Cieľ 6: Analýza ekonomických (regionálnych, inovačných a enviromentálnych) sietí 

z pohľadu lesných podnikov (prístup „bottom up“) 

Cieľ 7: Analýza prípadových štúdií „best practice“ intersektorálnej kooperácie z pohľadu 

lesných podnikov (prístup „bottom up“) 

Cieľ 8: Identifikácia „succes factors“ pre intersektorálnu kooperáciu z pohľadu lesných 

podnikov (prístup „bottom up“) 

ETAPA 3: SYNTÉZA A DISEMINÁCIA 

Cieľ 9: Syntéza prístupu „top down“ 

Cieľ 10: Syntéza prístupu „bottom up“ 

Cieľ 11: Syntéza odporúčaní a princípov integrácie a koordinácie politík pre lesné 

hospodárstvo 
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Originálnosť a inovatívnosť cieľov navrhovaného projektu spočíva v komplexnom prístupe 

k danej problematike, ktorá vyúsťuje do integrácie a koordinácie inovačných, rozvojových 

a enviromentálnych politík pre lesné hospodárstvo, nechápe teda lesné hospodárstvo ako 

samostatné odvetvie, ale vidí ho prepojené s inými súvisiacimi sektormi. Problematika nebola 

podľa našich poznatkov takto doposiaľ na Slovensku komplexne riešená ani pre iné odvetvia 

a sektory, za zmienku stojí len výskum prezentovaný na konferencii „Kvalita riadenia 

v novom európskom administratívnom priestore“, ktorú organizoval Ústav verejnej politiky 

UK Bratislava.18 

 

 

Metodológia projektu IPOLES 
 

Postup na dosiahnutie cieľov projektu sa skladá z definície teoretického, analytického 

a metodického rámca.  

Teoretický rámec spočíva v teórii governance (napr. BENZ 19 , SCHUPPERT 20 ), ktorá je 

v súčasnosti „main stream“ politologickou teóriou a je precizovaná v rôznych oblastiach 

významných pre koordináciu a integráciu politík v lesnom hospodárstve: Sustainable 

devolepment governance21, Regional governance22, Enviromental governance23, Governance 

of innovation systems24, Reflexive governance25, Multi-level governance26. 

                                                 
18 MALÍKOVÁ, L., STAROŇOVÁ, K., SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. (eds.) 2006: Kvalita riadenia v novom európskom 
administrativním priestore, Transparency international Slovakia Bratislava, 216 s. 
19  BENZ, A. (ed.) 2004a: Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen, VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 240 s. 
20 SCHUPERT, G., F. (Hg.) 2005: Governance Forschung, Vergewisserung über Stand und Entwicklungslinien, 
Schriften zu Governance-Forschung, Nomos Baden Baden, 496 s. 
21 LAFFERTY, W.M. (ed.) 2004b: Governance for Sustainable Development: The Challenge of Adapting Form to 
Function, Edward Elgar Cheltenhan, Northampton, 377 s. 
22  KLEINFELD, R., PLAMPER, H., HUBER, A. (eds.) 2006a: Regional Governance, Band 1: Steuerung, 
Koordination und Kommunikation in regionalen Netzwerken als neue formen des Regierens, Göttingen, 
Osnabrück, 424 s. a KLEINFELD, R., PLAMPER, H., HUBER, A. (eds.) 2006b: Regional Governance, Band 2: 
Steuerung, Koordination und Kommunikation in regionalen Netzwerken als neue formen des Regierens, 
Göttingen, Osnabrück, 430 s. 
23  SRU – Rat von Sachverständigen für Umwelfragen, 2004: Umweltgutachten 2004 – Umwelpolitische 
Handlungsfähigkeit sichern, Baden-Baden, 1121 s. 
24 OECD, 2005a: Governance of Innovation Systems, Volume 1: Synthesis report, MONIT project, 116 s.; 
OECD, 2005b: Governance of Innovation Systems, Volume 2: Case studies in innovation policy, MONIT project, 
361 s. a OECD, 2005c: Governance of Innovation Systems, Volume 3: Case studies in cross-sectoral policy, 
MONIT project, 319 s. 
25 VOß, J.-P., KEMP, R. 2006:Sustanability and reflexive governance: introduction, in: VOß, J.-P., BAUKNECHT, D., 
KEMP, R. (eds.): Reflexive Governance for Sustainable Dervelopment, Cheltenham, Northampton, 3-28 s. 
26  BENZ, A. 2004b: Multilevel Governance – Governance in Mehrebenensystemen, in: BENZ, A. (ed.): 
Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 125-146 
s. BENZ, A. 2005: Governance in Mehrebenensystemen, in: Schupert, G., F. (Hg.) Schupert, G., F. (eds.) 2005: 
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Analytický rámec spočíva v kombinácii analytických prístupov „top down“ a „bottom up“. 

Kombinácia týchto prístupov umožní vzájomné overovanie a porovnávanie získaných 

poznatkov. 27  Kombinácia teórií hierarchickej a sieťovej koordinácie politiky predstavuje 

v súčasnosti v politologickom výskume v Európe dôležitú oblasť v koordinácii a integrácii 

politík (napr. SOHNS28, VIINAMÄKI29). Výskum ekonomických (inovačných, regionálnych a 

enviromentálnych) sietí sa orientuje na schopnosť týchto sietí prispievať k trvalo 

udržateľného rozvoju regiónov a vidieka (napr. SCHERER30, KLEINFELD, PLAMPER, HUBER31, 

NOOTEBOOM32). Policy analysis (napr. SCHUBERT, BANDELOW33, ŠÁLKA34) tvorí už tradične 

spoľahlivý rámec analýzy politík, ktorý bude kombinovaný s teóriou koordinácie a integrácie 

politík a s teóriami popisujúcimi správanie aktérov: teória advocacy coalitions 35  a actor 

centered institutionalism36. Prístup „best practice“ (vzorových príkladov) slúži veľmi často na 

vyhodnotenie vzorových prípadových štúdií a identifikáciu „succes factors“ (faktorov 

úspešnosti) v rôznych politikách: životné prostredie a ochrana prírody (napr. BRENDLE, 

KROTT 37), využívanie biomasy na energetické účely (napr. HALAJ, ILAVSKÝ 38), inovácie 

a podnikanie (napr. RAMETSTEINER, KUBECZKO, WEISS39) alebo rozvoj regiónov a vidieka 

(napr. BÖCHER40). 

                                                                                                                                                         
Governance Forschung, Vergewisserung über Stand und Entwicklungslinien, Schriften zu Governance-
Forschung, Nomos Baden Baden, 95-120 s. 
27 RAMETSTEINER, E. 2004: Integrating Innovation and Development Policies for the Forest Sector, Cost Action 
proposal, Wien, 10 s. 
28  SOHNS, V. 2002: Forstverwaltung in lokalen, regionalen und nationalen Netzwerken: Beziehungen der 
Forstverwaltungen als Grundlage forstpolitscher Gestaltung, Cuvillier Göttingen, 221 s. 
29 VIINAMÄKI, O.-P. 2004, 26-62 s. 
30  SCHERER, R. 2005: Regionale Innovationskoalitionen: Bedeutung und Erfolgsfaktoren von regionalen 
Governance-Systemen, Haupt Bern, 290 s. 
31 KLEINFELD, R., PLAMPER, H., HUBER, A. (eds.) 2006a: 424 s. alebo KLEINFELD, R., PLAMPER, H., HUBER, A. 
(eds.) 2006b, 430 s. 
32 NOOTEBOOM, S. G. 2006: Adaptive networks: the governance for sustainable development, Euburon Delft, 
246 s.  
33 SCHUBERT, K., BANDELOW, N. C. (ed.) 2003: Lehrbuch der Politikfeldanalyse, Oldenbourg, München, 421 s. 
34 ŠÁLKA, J., 2006, 61 s. 
35  SABATIER, P. A. 1993: Advocacy-Koalition, Policy Wandel und Policy Lernen: Eine Alternative zur 
Phasenheuristik, in: HERITIER, A. (ed.): Policy-Analyse, Kritik und Neuorientierung, Westdeutscher Verlag, 
Opladen, 116 – 148 s. 
36 SCHARPF, W. F., 2006: Interaktionsformen, Akteurzentrierter Institutionalismus in der Politikforschung, UTB, 
Leske+Budrich Opladen, 474 s. 
37  BRENDLE, U., KROTT, M. 1999: Musterlösungen in Naturschutz – Politische Bausteine für erfolgreiches 
Handeln, Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg, 261 s. 
38  HALAJ, D. ILAVSKÝ, J. 2009: Policies a their implmentation tools enhancing the energy wood market, 
comparative case study of Finland and Slovakia, Working paper of the Finnish Forest Research Institute, 
METLA, 94 s. 
39 RAMETSTEINER, E., WEISS, G., KUBECZKO, K., (eds.) 2005: Innovation and Entrepreneurship in Forestry in 
Central Europe. EFI Research Report Series 19, 250 s. 
40 BÖCHER, M. 2005: Ländliche Entwicklung aktiv gestalten, Leitfaden zur integrieretne ländlichen Entwicklung, 
BMVEL Berlin, 70 s. 
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Metodika navrhovaného projektu je založená na metódach sociologického výskumu, teda 

spočíva na jednej strane v čo najlepšom systematickom a overiteľnom popísaní reality 

(induktívny prístup) a na druhej strane na zisťovaní a overovaní teoretických zákonitostí 

(deduktívny prístup) 41 . Preto je tento návrh projektu založený na princípe základného 

výskumu s vypracovaním odporúčaní zainteresovaných aktérov.  

Hlavnými metódami výskumného projektu budú kvalitatívna a kvantitatívna analýza 

dokumentov, štandardizované interview s expertmi a dotazníková metóda. Na zlepšenie 

reliability a validity výskumu budeme využívať kombináciu metód empirického výskumu, 

podporenú existujúcimi teóriami. Tzv. triangulácia sociologického výskumu pomôže 

odstrániť nevýhody jednotlivých metód 42 . Najdôležitejšia nevýhoda kvalitatívnej analýzy 

dokumentov spočíva v skutočnosti, že výskumník nevie v akej situácii dokumenty vznikli. 

Zásadnou nevýhodou interview s expertmi je nebezpečenstvo unesenia osobnými 

perspektívami, sympatiami a antipatiami. Až spojenie týchto metód a získaním formálnych 

pravidiel a neformálneho konania aktérov dáva reálnejší pohľad na skúmanú problematiku.43 

Metodický prístup je teda založený na triangulácii metód, čiže vzájomnom overovaní 

výsledkov jednotlivých metodických postupov prostredníctvom: 

− zistenia príslušných politologických teórií (teória governance, teória integrácie a 

koordinácie politík, policy analysis, teória advocacy coalitions, actor centered 

institutionalism atď.) a teórií novej inštitucionálnej ekonómie (teória sietí, clustrov, teória 

racionálneho rozhodovania atď.), 

− overenia ich formálnych prvkov analýzou relevantných primárnych a sekundárnych 

dokumentov alebo dotazníkovou metódou, 

− overenie ich neformálnych prvkov pomocou štandardizovaných interview so zástupcami 

relevantných organizácií a prostredníctvom workshopov, 

− porovnávania výsledkov „top down“ a bottom up“ prístupu. 

Silný akcent kladieme pri riešení projektu na komparáciu koordinácie politík štátov v rámci 

medzinárodného projektu EFI-INNOFORCE II 2004-2008 a COST Action E51. Komparácia 

je možná na základe medzinárodnej spolupráce a zjednotenia metodík jednotlivých 

                                                 
41  BEHRENS, M. 2003: Quantitative und qualitative Methoden in der Politikfeldanalyse, in: Schubert, K., 
Bandelow, N. C. (ed.) 2003: Lehrbuch der Politikfeldanalyse, Oldenbourg, München, 203-238 s. 
42 DENZIN, N. K. 1978: Sociological methods: a source book, London, 352-381 s. 
43  HUCKE, J., WOLLMANN, H. 1980: Methodenprobleme der Implementationsforschung, in: MAYNTZ, R.: 
Implementation politischer Programme, Verlagsgruppe Athenäum, Hain, Scriptor, Hanstein, Königstein/Ts., 
216-235 s. 
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účastníkov medzinárodného projektu.44 Veľmi dôležité miesto má v metodike navrhovaného 

projektu prípadová štúdia, ktorú využijeme v hlavne pri spracovaní vzorových riešení (best 

practice) a hľadaní faktorov úspešnosti (succes factors).45 

V navrhovanom projekte sa budú uplatňovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy, lebo 

vychádzame z predpokladu obmedzeného prístupu k empirickým údajom. MAYNTZ odporúča 

použiť také metódy, ktoré zodpovedajú cieľom výskumu. 46  V politologickom výskume 

dosiahli najväčší podiel z kvantitatívnych metód empirickej sociológie: dotazník a 

kvantitatívna analýza dokumentov. Z kvalitatívnych metód použijeme kvalitatívnu analýzu 

dokumentov a štandardizované interview s expertmi. Kvantitatívna analýza dokumentov bude 

využitá pri analýze relevantných programov a stratégií pre koordináciu a integráciu politík pre lesné 

hospodárstvo.  

Kvalitatívna analýza dokumentov a štandardizované interview s expertmi sú základným 

metodickým postupom, ktorý využijeme vo všetkých etapách výskumu:  

− ako výskumnú techniku k identifikácii premenných a vzťahov, k naznačovaniu hypotéz a 

k usmerňovaniu iných fáz výskumu, 

− ako hlavný nástroj výskumu, kedy sú otázky určené k meraniu premenných vo výskume 

včlenené do schémy analýzy dokumentov a interview s expertmi,  

− k doplneniu iných metód použitých vo výskumnom projekte. 

 

 

Aktivity projektu IPOLES 
 

Cieľ 1: Analýza teoretických princípov integrácie a koordinácie politík pre LH 

− spracovanie teórie governance v oblastiach súvisiacich s lesníctvom a lesníckou politikou: 

sustainable devolepment governance, regional governance, enviromental governance, 

governance of innovation systems, reflexive governance, multi-level governance, 

− spracovanie teórie koordinácie a integrácie politík, 

                                                 
44  NASSMACHER, H. 1991: Vergleichende Politikforschung, Eine Einfuehrung in Probleme und Methoden, 
Opladen, 235 s. 
45  NOHLEN, D. 1994: Fallstudie, in: Kriz, J., Nohlen, D., Schultze R.-O. (eds.): Politikwissenschaftliche 
Methoden, Lexikon der Politik, Bd. 2, München, 128-129 s. 
46 MAYNTZ, R. 1985: Über den begrenzten Nutzen methodologischer Regeln in der Sozialforschung, in: BONSS, 
W., HARTMANN, H. (eds.): Entzauberte Wissenschaft, Schwartz, Göttingen, 70 s. 
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− tvorba otázok a hypotéz výskumu na základe uvedených teórií na úrovni formulácie 

programov, implementácie programov a správania sa aktérov vo vzťahu ku koordinácii 

a integrácii politík. 

Cieľ 2: Analýza relevantných programov a stratégií, procedúr a mechanizmov pre integráciu 

a koordináciu politík v LH (prístup „top down“) 

− vypracovanie analytického rámca pomocou teórie policy analysis a koordinácie a 

integrácie politík, 

− zber informácií o existujúcich stratégiách, programoch, procedúrach a mechanizmoch pre 

LH v relevantných politikách: rozvoj vidieka, regionálny rozvoj, inovácie, podnikanie, 

trvaloudržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia a prírody, 

− analýza relevantných stratégií a programov vo vzťahu ku koordinácii a integrácii politík 

pomocou kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy dokumentov, 

− doplnenie informácií pomocou rozhovorov s expertmi.  

Cieľ 3: Analýza správania sa aktérov s ohľadom na integráciu a koordináciu politík v LH 

(prístup „top down“) 

− vypracovanie analytického rámca pomocou teórie policy analysis, advocacy coalitions 

a actor centered institutionalism, 

− zber informácií pomocou rozhovorov s expertmi a analýzy dostupných dokumentov, 

− analýza správania aktérov vo vzťahu ku koordinácii a integrácii politík, 

Cieľ 4: Analýza politických sietí z pohľadu lesníckych aktérov (prístup „ top down“) 

− vypracovanie analytického rámca pomocou teórie politických sietí, 

− zber informácií pomocou dotazníkovej metódy, 

− identifikácia charakteristík politických sietí a analýza fungovania lesníckych aktérov 

v nich s ohľadom koordináciu a integráciu politík, 

Cieľ 5: Analýza vzťahov a kombinácií hierarchickej a sieťovej koordinácie (prístup „ top 

down“) 

− vypracovanie analytického rámca pomocou teórie hierarchickej a sieťovej koordinácie 

s akcentom na koordináciu a integráciu politík, 

− využitie výsledkov z cieľov 2,3 a 4, 

− doplnenie informácií pomocou rozhovorov s expertmi, 

− analýza vzťahov a kombinácií hierarchickej a sieťovej koordinácie z pohľadu lesného 

hospodárstva a z pohľadu integrácie a koordinácie politík.  
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Cieľ 6: Analýza ekonomických (regionálnych, inovačných a enviromentálnych) sietí 

z pohľadu lesných podnikov (prístup „bottom up“) 

− vypracovanie analytického rámca pomocou teórie sietí, 

− zber informácií pomocou dotazníkovej metódy, 

− identifikácia charakteristík ekonomických sietí a analýza fungovania lesných podnikov 

v nich s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj vidieka. 

Cieľ 7: Analýza prípadových štúdií „best practice“ intersektorálnej kooperácie z pohľadu 

lesných podnikov (prístup „bottom up“) 

− vypracovanie analytického rámca prípadových štúdií „best practice“, 

− zber informácií pomocou interview s expertmi a analýzy dostupných dokumentov, 

− analýza prípadových štúdií intersektorálnej kooperácie s účasťou lesných podnikov vo 

vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju vidieka. 

Cieľ 8: Identifikácia „succes factors“ pre intersektorálnu kooperáciu z pohľadu lesných 

podnikov (prístup „bottom up“) 

− vypracovanie analytického rámca identifikácie „succes factors“, 

− využitie výsledkov z cieľa 6 a 7, 

− identifikácia „succes factors“ pre intersektorálnu kooperáciu s účasťou lesných podnikov 

vo vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju vidieka. 

Cieľ 9: Syntéza prístupu „top down“ 

− syntetické spracovanie výsledkov cieľov 2,3,4,5. 

Cieľ 10: Syntéza prístupu „bottom up“ 

− syntetické spracovanie výsledkov cieľov 6,7,8. 

Cieľ 11: Syntéza odporúčaní a princípov integrácie a koordinácie politík pre lesné 

hospodárstvo 

− syntetické spracovanie výsledkov cieľov 9,10. 

Veľmi významným prvkom projektu je diseminácia a popularizácia výsledkov. 

Najdôležitejšími prostriedkami pre jej naplnenie sú okrem publikačnej činnosti najmä 

workshopy pre odbornú verejnosť, zapájanie študentov TU Zvolen do riešenia problematiky 

a vytvorenie internetovej stránky projektu www.ipoles.sk. Tá slúži na disemináciu zámerov a 

výsledkov projektu pre odbornú a laickú verejnosť a poskytuje informácie o súvisiacich 

aktivitách v rámci širšieho priestoru. 



 
 

17

Očakávaným výstupom projektu sú odporúčania a princípy integrácie a koordinácie politík 

pre lesné hospodárstvo, založené na syntéze parciálnych výsledkov z jednotlivých cieľov. 

Čiastkovými výsledkami vstupujúcimi do syntéz prístupu „z hora nadol“ budú: 

− Analýza správanie sa aktérov vo vzťahu ku koordinácii a integrácii politík na úrovni 

formulácie programov a ich implementácie, 

− Analýza relevantných stratégií a programov vo vzťahu ku koordinácii a integrácii politík 

pomocou kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy dokumentov, 

− Identifikácia charakteristík politických sietí a analýza fungovania lesníckych aktérov 

v nich s ohľadom koordináciu a integráciu politík, 

− Analýza vzťahov a kombinácií hierarchickej a sieťovej koordinácie z pohľadu lesného 

hospodárstva a z pohľadu integrácie a koordinácie politík.  

Uplatnením prístupu „zdola nahor“ sa pre syntézu výsledkov a formuláciu výstupov použijú 

nasledovné parciálne zistenia o lesných podnikoch s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj 

vidieka: 

− Identifikácia charakteristík ekonomických sietí a analýza fungovania lesníckych aktérov 

(podnikov) v nich, 

− Analýza prípadových štúdií intersektorálnej kooperácie s účasťou lesných podnikov, 

− Identifikácia „succes factors“ pre intersektorálnu kooperáciu s účasťou lesných podnikov. 

Vzhľadom na charakter výskumu sa v prevažnej miere výsledky sprístupňujú priebežne vo 

forme rôznych publikácií (odborných článkov, príspevkov na konferenciách a vedeckých prác 

a správ publikovaných doma aj v zahraničí).  

Výsledky výskumu sa priebežne premietajú aj do učebného procesu prostredníctvom 

prednášok členov riešiteľského kolektívu. Vo vzdelávacom procese priamo s ním súvisia dve 

doktorandské a niektoré diplomové a bakalárske práce na Katedre ekonomiky a riadenia 

lesného hospodárstva Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.  

 

 

Väzba na iné výskumné projekty 
 

IPOLES nadväzuje na iné doterajšie projekty riešené na LF TU (napr. projekt VEGA: 

Ekonomické a sociálne podmienky trvale udržateľného hospodárenia v lesoch) a NLC–LVÚ 

(napr. VTP 2731-05 Lesníctvo a rozvoj vidieka, APVT-20-013702 Výskum inovácii 

v lesníctve a ich vplyvu na rozvoj vidieka), čo zaručuje kontinuálnosť v tejto oblasti výskumu. 
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Zároveň sa naskytla možnosť využitia niektorých doterajších výstupov pri príprave a cielení 

projektu IPOLES. Adaptované metodické postupy dovolia porovnanie niektorých faktorov 

v čase (napr. brzdiace a podporné faktory pri zavádzaní inovácií, možnosti podpory lesníctva 

z fondov na rozvoj vidieka). Vzhľadom na ciele IPOLESu je možné vrátiť sa k dosiahnutým 

výsledkom a novým spôsobom ich analyzovať z hľadiska koordinácie a integrácie 

spomínaných politík. 

V oblasti inovačných, rozvojových a environmentálnych politík súvisiacich s lesným 

hospodárstvom projekt IPOLES systémovo rieši ich horizontálnu (odvetvové a prierezové 

politiky) a vertikálnu (európske, národné a regionálne politiky) integráciu a koordináciu 

s využitím main stream teórií v policy analysis a teórie governance a s využitím 

najmodernejších prvkov v koordinácii verejnej politiky (siete, koordinácia, participácia, 

negociácia, diskurz atď.). Predkladaný projekt ďalej umožní plnú participáciu slovenských 

zástupcov v sieti COST Action E51 “Integrating Innovation and Development Policies for the 

Forest Sector” a v konzorciu projektového centra EFI INNOFORCE II (2004-2008) a 

pripravovaného RO EFI CEEC pozostávajúceho z inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom 

lesníckej politiky z Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Fínska, 

Maďarska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny, Poľska 

a Srbska. 

Rezortná úloha výskumu a vývoja: Výskum efektívneho využívania environmentálneho, 

ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku, a jej ČÚ 04 Výskum 

konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesníctva predstavuje rezortnú 

výskumnú úlohu so silným akcentom aj pre projekt IPOLES. Výskum efektívneho využívania 

environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku, s riešením 

v trvaní 4 roky (2008–2011). Tento výskum je súčasne plne kompatibilný so zámermi 

dlhodobej stratégie rezortu pôdohospodárstva, ktorej hlavným cieľom je trvalo udržateľný 

rozvoj vidieka prostredníctvom využívania potenciálu krajiny, pri zohľadnení požiadaviek 

spoločnosti na zdravé životné prostredie človeka. 

Výskumná úloha je zameraná na päť tematických okruhov, ktoré významnou mierou súvisia 

so zameraním projektu IPOLES: 

− Výskum (analýza, zhodnotenie a návrh) optimalizácie medzisektorových vzťahov 

lesníctva, 

− Analýza a zhodnotenie správania sa, cieľov a hodnôt zaintereresovaných skupín 

v lesníctve, 
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− Analýza a modelovanie ponuky a dopytu po dreve a iných lesných produktoch a obchodu 

s nimi, 

− Výskum konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesných podnikov 

a lesníctva, 

− Výskum socio-ekonomických aspektov využívania lesov v kontexte rozvoja vidieka, 

− Analýza a návrh systému prepojenia vedy a lesníckej politiky s cieľom zvýšenia jej 

účinnosti a efektívnosti pri podpore trvalo udržateľného rozvoja lesníctva,  

Centrum excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy je výsledkom spoločného záujmu 

vedecko-výskumných pracovníkov lesníckych inštitúcií vo Zvolene: TU Zvolen, NLC-LVÚ 

Zvolen a ÚEL SAV Zvolen. Modul 4: Funkcie lesných ekosystémov a kvalita života priamo 

súvisí s aktuálnymi otázkami lesníckeho výskumu v oblasti politiky a jej významnou časťou 

je integrácia a koordinácia politík pre lesníctvo v nasledovných oblastiach:  

Aktivita 4.1 Trh s lesníckymi službami, 

Aktivita 4.2 Hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesných ekosystémov a odvetvia, 

Aktivita 4.3 Integrácia verejnoprospešných funkcií lesov do trhového mechanizmu, 

Aktivita 4.4 Optimalizácia medzisektorových vzťahov lesníctva – inovácia lesníckej politiky. 

Projekt New Modes of Governance for Sustainable Forestry in Europe: programmatic 

rhetoric a actual practicies (GoFOR) v rámci 6. rámcového programu, ktorý sa v 10 krajinách 

Európy zaoberal novými prvkami v lesníckej politike v oblasti governance: participácia, 

intersektorálna koordinácia, viacúrovňová koordinácia, adaptívne a iteratívne plánovacie 

postupy a možnosti demokratického a zodpovedného poradenstva. Práve výskum nových 

postupov a spôsobov uskutočňovania lesníckej politiky, ktoré boli popísané v tomto projekte 

predstavuje výzvu aj pre túto publikáciu. 

 

 

Prečo Governance na úvod projektu? 
 

Governance sa stal populárnym teoreticko-analytickým politologickým rámcom v posledných 

rokoch v rôznych oblastiach verejnej politiky. Boli vypracované rôzne prístupy v oblasti 

governance pre úrovne verejnej politiky: lokálna, regionálna, národná, medzinárodná, 

globálna alebo viacúrovňová. Boli vypracované rôzne prístupy governance aj pre rôzne 

odvetvové a prierezové politiky: trvalo-udržateľný rozvoj, inovácie atď. Tieto prístupy sa 

rozlišujú v akcentoch, ktoré kladú na rôzne charakteristiky governance a riešené problémy. 
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Táto publikácia má slúžiť k ozrejmeniu pojmu a možností jeho využitia pri riešení projektu. 

My na úvod poskytneme dve originálne definície od nestorov tohto konceptu. 

„Governance wird hier als ein theoretischer Rahmen verstanden, dass:  

− als absichtvolles Handeln im öffentlichen Interesse (Steuern, Koordinieren und/oder 

Regieren) mit dem Ziel des Managements von Interdependenzen zwischen den Akteuren zu 

definieren ist, 

− auf institutionalisierten Regelsystemen für Hierarchie, Markt, Netzwerk, 

Selbstregulierung zur Lenkung des Handels der Akteure basiert, 

− die aus institutionalisierten Regelsystemen entstandene Interaktionsmuster zwischen den 

Akteuren (Tausch, Wettbewerb, Abstimmung, Vertrag, Koalition, Verhandlung…) umfasst, 

− durch Zusammenwirken der staatlichen und nicht-staatlichen Akteure die Grenzen 

zwischen Politik und Gesellschaft fliesend macht.“47 

“Governance leads to the development of governing styles in which boundaries between and 

within public and private sectors have become blurred”. Ďalej popisuje teoretické vlastnosti 

governance: 

− „Governance refers to a set of institutions and actors that are drawn from but also 

outside government. 

− Governance identifies the blurring of boundaries and responsibilities for tackling social 

and economic issues. 

− Governance identifies the power dependency involved in relationships between 

institutions involved in collective action.  

− Governance is about autonomous self-governing networks of actors. 

− Governance recognises a capacity to get things done that does not rest on the power of 

government to command or use its autority“.48  

Governance sa nám javí ako kľúčový prístup pri riešení projektu, lebo reaguje na zmeny 

v politickom systéme, v procesnom chápaní politiky a na nové prvky v opatreniach verejnej 

politiky. Pomôže okrem iných teórií ako teoretický rámec, analytický rámec a pri tvorbe 

hypotéz v projekte IPOLES. Pojem „governance“ sa prekladá do slovenského jazyka rôznym 

spôsobom, ako „spravovanie“, „vládnutie“, „riadenie“ alebo „koordinovanie“. Pojem 

                                                 
47 BENZ, A. (ed.) 2004b: Governance – Modebegriff oder nueztliches sozialwissenschaftliches Konzept, in Benz, 
A. 2004: Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 
25 s. 
48 STOKER, G. 1998. “Governance as Theory: Five Propositions.” International Social Science Journal, Vol. 50, 
No. 1, 19 s. 
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governance zahŕňa podľa nášho názoru všetky vymenované slovenské ekvivalenty. Keďže 

sme sa chceli vyhnúť nedorozumeniam, používame radšej anglický originál. 

 

 

Štruktúra publikácie 
 

Cieľom publikácie bolo predstaviť rôzne prístupy a oblasti v governance. Bohužiaľ sa nám 

nepodarilo získať autorov pre governance trvalo udržateľného rozvoja. Governance 

v modernom štáte ostal v teoretickej podobe bez pokusu o lesnícku aplikáciu. Chýba aj 

multilevel governance, ktorý je veľmi dôležitý po vstupe do EU a decentralizácii či 

dekoncentrácii verejnej správy na Slovensku. V ďalšom predstavíme jednotlivé príspevky 

tejto publikácie. 

 

IPOLES: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo 

Jaroslav Šálka a Zuzana Sarvašová predstavujú v tejto kapitole projekt IPOLES: Integrácia 

rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo: ciele, teoretické koncepty, 

a metodické prístupy. 

 

Governance – módny pojem alebo užitočný politologický koncept?  

V príspevku dvoch popredných odborníčiek v oblasti verejnej politiky, KATARÍNY 

STAROŇOVEJ a ĽUDMILY MALÍKOVEJ sa dozvieme, ako to s tým konceptom 

„governance“ alebo „spravovanie (spoločnosti)“ teória myslí. Bolo by potrebné prevziať 

anglický výraz „governance“, alebo použiť slovenský pojem „spravovanie“. Podľa našich 

autoriek spĺňa tento pojem v kontexte EÚ a medzinárodných vzťahov jasnú úlohu a to 

vzhľadom na to, že v takomto prostredí absentuje nezávislý regulátor, ktorý by riadil – ide 

skôr o nehierarchické usporiadanie s rôznymi mechanizmami spravovania: regionálne, 

sektorálne, európske a globálne spravovanie, alebo rôznymi spôsobmi spravovania: hierarchia, 

trh, vyjednávanie alebo sieť. Je to definícia, ktorá súvisí s realitou? Je to definícia, ktorá má 

svoje opodstatnenie aj v súvislosti s jedným odvetvím, teda aj lesníctvom?  

 

Regionálny governance a lesníctvo  

MIROSLAV KOVALČÍK, ERIKA LOUČANOVÁ, ZUZANA SARVAŠOVÁ a ANNA ZAUŠKOVÁ sa 

snažia pod pojmom regionálny governance rozumieť výkon socio-ekonomických 
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a administratívnych právomocí a uplatňovanie politík v správe verejných záležitostí na 

regionálnych úrovniach prostredníctvom rôznych procesov, postupov, inštitúcií a 

mechanizmov. Regionálny governance podľa autorov neznamená len riadenie, ale aj 

vytváranie prostredia, ktoré umožňuje všetkým subjektom v určitom území koordinovane sa 

podieľať na regionálnom rozvoji v širokom zmysle slova. Regionálny governance získava aj 

v SR na význame v súvislosti s decentralizáciou a dekoncentráciou verejnej správy. Európska 

únia postavila na regiónoch svoju „rozvojovú“ politiku. Lesné hospodárstvo je súčasťou 

vidieka a prispieva k rozvoju vidieckych regiónov. Ako funguje rozvoj regiónov, aké 

rozhodovacie spôsoby a mechanizmy sú dôležité? Aký má význam lesníctvo v tomto kontexte? 

 

Governance v modernom štáte  

KAROL DECSI, doktorand Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied 

UK Bratislava, sa vo svojom príspevku sa zaoberá výkladom pojmu štát, resp. moderný štát. 

Ďalej sa zaoberá pojmom governance, na ktorý je možnosť pozerať sa z rozličného uhlu 

pohľadu. Governance znamená zmenu mocenských prvkov v modernom štáte, ako aj zmenu 

formy v organizáciách a interné organizačné zmeny vo (verejnej) správe, v spolkoch, 

v podnikoch, na trhoch a v regiónoch. Štát, ktorý sa vyvinul v rámci spoločenskej 

reorganizácie má na presadenie si svojich záväzných nariadení inštitúcie, ktoré sú zodpovedné 

za implementáciu politických rozhodnutí v štáte. Lesnícka politika je dominovaná štátom. 

Lesnícky stav sa spolieha na štát, ako na garanta pre zabezpečenie odbornosti pri 

obhospodarovaní lesa. „Či je to možné?“, „do akej miery?“ a „aké predpoklady musia byť 

splnené?“ v súčasnom modernom štáte je otázka vhodná do diskusie. Nezískali sme autora, 

ktorý sa zaoberá lesníckou politikou a ktorý by konfrontoval základné pojmy s lesníckou 

realitou. 

 

Governance v EU a lesníctvo  

To čo sa nám nepodarilo pri národnom štáte, sa nám podarilo pri európskom spravovaní vecí 

verejných. Pani profesorka ĽUDMILA MALÍKOVÁ nám predstavuje vládnutie alebo spravovanie 

na európskej úrovni. Veľmi jasne pomenúva komplexnosť rozhodnutí, ktoré sa týkajú 

európskej úrovne vo vzťahu Slovenskej republiky k Európskej únii. Na základnú teóriu 

nadväzuje MARTIN MORAVČÍK. Prepojenie k svojej predchodkyni je implicitné, ale významné 

zviazané k cieľovej otázke nášho projektu: koordinácia rôznych sektorových politík 

v súvislosti s lesníctvom. Tejto úlohy sa autor zhosťuje akribicky. Medzisektorovosť, 

konfliknosť medzisektorálnych tém ostáva v jeho pojednaní vynechaná. Otázky, ktoré by bolo 



 
 

23

potrebné položiť súvisia s lepším premostením európskych politík so slovenskými 

a problémom ostáva pozícia slovenského lesníctva v európskych rozhodovacích procesoch. Je 

to výzva do budúcnosti pre výskum v lesníckej politike.  

 

 

Globálny governance a lesníctvo 

Mladí autori, ZUZANA DOBŠINSKÁ a MIKULÁŠ ČERNOTA sa podujali konfrontovať teórie 

globálneho governance a lesníctva. Na základe teórie governance boli vyčlenené tri formy 

globálneho governance, ktoré by sa dali aplikovať na procesy prebiehajúce v lesníctve. Ide 

o prvý takýto počin vo výskume slovenskej lesníckej politiky. Je to výzva do budúcnosti pre 

výskum v lesníckej politike. 

 

Inovačný governance a lesníctvo  

ANNA ZAUŠKOVÁ, ERIKA LOUČANOVÁ, ZUZANA SARVAŠOVÁ a LUKÁŠ FODREK definujú 

inovačný governance ako interaktívny proces zahrňujúci rôzne formy partnerstva, spolupráce, 

konkurencie a vyjednávania s cieľom vytvoriť prostredie pre takéto aktivity. Inovačný 

governance preto predstavuje nový model inštitucionálneho usporiadania a realizovania 

spolupráce na implementáciu Národného inovačného systému. Z pohľadu lesného 

hospodárstva je však potrebné vziať do úvahy aj regionálne a sektorálne inovačné systémy. 

Otázku, ktorú by bolo potrebné položiť, je „ako preniesť národný inovačný systém do 

regiónov a sektorov?“ alebo „akú úlohu môže mať v inovačných systémoch lesníctvo“? 

 

Corporate governance v lesníctve  

RASTISLAV ŠULEK sa zaoberá prístupom governance v podniku. Ciele podniku nie sú úzko 

definované na trh a ekonomické ukazovatele. Corporate governance vidí podniky aj ako 

aktérov politického procesu, účastníkov sietí a adresátov verejnej politiky, ktoré ale majú 

zodpovednosť voči spoločnosti. Lesy SR, š.p. sú takýmto významným aktérom s veľkým 

vplyvom na lesnícku politiku. Podobný vplyv majú aj záujmové združenia majiteľov lesov 

alebo iné organizované skupiny so záujmami v lesníctve, tieto aspekty však autor nerozoberá 

a ostávajú ako výzva do budúcnosti.  

 

Governance v špecializovanej štátnej správe lesného hospodárstva  

JOZEF DÓCZY a JAROSLAV ŠÁLKA sa zamýšľajú na tým, ako vidieť špecializovanú štátnu 

správu lesného hospodárstva vo svetle teoretických konceptov a teoreticko-reformného 
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vývoja nazerania na štátnu správu. Vyústi to definovania základných charakteristík 

governance pre štátnu správu. Opísané teórie sú ďalej konfrontované s vývojom štátnej správe 

lesného hospodárstva a s určením jej stavu a pozície. 

 

Lesnícky governance a IPOLES  

JAROSLAV ŠÁLKA  sa snaží na základe teoeretického rámca governance vypracovať syntézu 

publikácie s cieľom definovať „lesnícky governance“ a postulovať výskumné otázky pre 

projekt IPOLES: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre 

lesníctvo. 

 

 

Záver 
 

Projekt IPOLES: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre 

lesníctvo, končí svoju prvú fázu. Či sa nám podarí splniť zvolené ciele touto publikáciou 

ponecháme na čitateľov. Pre editorov publikácie je dominantný cieľ založený na spoločnom 

učení odborníkov na teóriu verejnej politiky a lesníckej politiky.  
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Governance – módny pojem alebo užitočný koncept? 
 

Katarína Staroňová, Ľudmila Malíková 49 
 

 

Úvod 
 

Termín „governance“ alebo „spravovanie (spoločnosti)“ sa v ostatných rokoch čoraz viac 

stáva súčasťou odbornej terminológie politológov, sociológov, ekonómov, ale aj politikov, 

štátnych zamestnancov, novinárov a všetkých tých, ktorých zaujíma oblasť riadenia štátu 

a spoločnosti. V odbornom i laickom diskurze sa stretávame s pojmami ako „európske 

spravovanie“, „globálne spravovanie“, ale aj „ viacúrovňové spravovanie“. V kontexte EÚ 

a medzinárodných vzťahov, spĺňa tento pojem zrejmú úlohu a to vzhľadom na to, že 

v takomto prostredí absentuje nezávislý regulátor, ktorý by riadil – ide skôr o nehierarchické 

usporiadanie s rôznymi mechanizmami spravovania – európske a globálne spravovanie. To sa 

môže prejaviť aj vzájomnou prepojenosťou na rôznych úrovniach od nadnárodných až po 

národné vlády a teritoriálne samosprávy, ktoré netvoria jednu hierarchiu – ide o tzv. 

viacúrovňové spravovanie. V diskurze nadnárodných spoločností ako je Svetová banka, 

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), Program Organizácie spojených 

národov pre rozvoj (UNDP) a mnohých ďalších sa objavujú termíny ako „demokratické 

spravovanie“, „dobré spravovanie“ či „slabé spravovanie“ spoločnosti. V tejto súvislosti sa 

objavujú aj pojmy „kapacita spravovania“ či „schopnosť spravovať“. V nasledujúcom 

príspevku sa budeme zaoberať významom pojmu governance – spravovanie z pohľadu oboru 

verejnej politiky a verejnej správy, a to či pojem spravovanie má aj svoje obsahové naplnenie 

alebo je to len nový moderný termín pre označenie vládnutia a riadenia spoločnosti. 

 

 

Čo je governance – spravovanie spoločnosti 

 
V zahraničnej odbornej literatúre sa po prvýkrát termín governance začína objavovať na 

začiatku deväťdesiatych rokov 50  v súvislosti s diagnostikovaním krízy riadenia modernej 

spoločnosti. Avšak tento pojem neoznačuje len jeden koncept, ale viacero navzájom 
                                                 
49 Autorky prednášajú na Ústave verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava. 
50 KOOIMAN, J. (Ed.). 1993: Modern governance: New government-society interactions. London: Sage. 



 
 

29

prepojených konceptov a termínov. Termín governance sa tak stal akýmsi spoločným 

menovateľom pre viaceré javy v súčasnej dobe. Viacerí autori definujú oblasti, ktoré termín 

governace označuje, predovšetkým z pohľadu politológie a ekonómie. PAUL HIRST napríklad 

identifikuje päť základných oblastí používania termínu governance51: 

− oblasť verejnej správy, kde koncept označuje riadenie spoločnosti v kontraste so 

stratégiami New Public Management predovšetkým v oblasti poskytovania verejných 

služieb a kde sa stáva termín „kormidlovať – steering“ antonymom termínu „veslovať“52,  

− oblasť nového spôsobu koordinácie aktivít aktérov určitej oblasti verejnej politiky 

pomocou tzv. sietí, partnerstiev a deliberatívnej participácie (tzv. networkové 

spravovanie), 

− oblasť rozvojovej ekonómie presadzovaná predovšetkým expertmi Svetovej banky, kde 

(dobré) spravovanie sa vzťahuje na inštitucionálny rámec štát - občianska spoločnosť -

 súkromný sektor (tzv. dobré spravovanie), 

− oblasť medzinárodných vzťahov, kde spravovanie sa vzťahuje na nadnárodných aktérov 

(tzv. viacúrovňové spravovanie), 

− oblasť súkromného sektora, kde spravovanie označuje mechanizmy zodpovednosti, 

zúčtovateľnosti a transparentnosti, ktoré súkromné firmy vnášajú do interakcie so štátom 

(tzv. korporátne spravovanie). 

Všetky tieto rozličné chápania konceptu governance však majú spoločný základ v tom, ako sa 

nahliada na spôsob riadenia a rozhodovania vo verejnej správe o smerovaní verejnej politiky. 

Ide teda o otázku interakcie medzi politickými aktérmi a zamestnancami v štátnej službe či 

verejnej službe (tzv. politicko-administratívne vzťahy), ale aj medzi politikmi, zamestnancami 

verejného sektora a prostredím ako takým (vzťahy so súkromným sektorom a mimovládnym 

sektorom). Termín governance je možné chápať ako koncept, ktorý zahŕňa dimenzie štruktúry 

a procesov53, inštitúcií i procedúr. Slovami JAMESA MARCH A JOHANA OLSENA 54, termín 

governance tvaruje „práva, pravidlá, preferencie a zdroje, ktoré formujú politické výstupy“.  

Samotný termín „spravovanie spoločnosti“ je neutrálnym pojmom, ktorý nemá žiadne 

pozitívne či negatívne zafarbenie a označuje „...proces, pomocou ktorého spoločnosť prijíma 

a implementuje rozhodnutia o prerozdelení zdrojov v spoločnosti tak, aby sa riešili 

                                                 
51 HIRST, P. 2000: „Democracy and Governance,“ IN: J. Pierre (Ed.), Debating governance. Oxford, UK: Oxford 
University Press. s. 13-35. 
52 OSBORNE, D. – GAEBLER, T. 1992: Reinventing Government. Reading, MA: Addison-Wesley, s. 20, OECD. 
2002: Distributed Public Governance: Agencies, Authorities and Other Government Bodies. Paris: OECD. 
53 PIERRE, J. – PETERS, B. G. 2000: Governance, Politics and the State. London: Macmillan Press. 
54 MARCH, J. G., & OLSEN, J. P. 1995: Democratic governance. New York: Free Press, s. 26. 
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spoločenské problémy a potreby“ 55 . Až ďalšie atribúty ako „demokratické“ alebo 

„dobré“ pridávajú pojmu spravovanie istý normatívny náboj. UNDP56, napríklad, rozlišuje 

medzi „demokratickým spravovaním“ – spravovanie založené na participácii širokých skupín 

v spoločnosti na riadení a implementácii rozhodnutí, a „dobrým spravovaním“ – spravovanie, 

kde široká participácia nie je na úkor efektívnosti a účinnosti a nedochádza k mrhaniu 

verejných zdrojov. V tomto zmysle druhý koncept je širší a vychádza i zahŕňa koncept prvý. 

Normatívny prístup používa zásady dobrého spravovania spoločnosti, ktoré sú základnými 

zásadami takých medzinárodných inštitúcií ako Svetová banka, OECD, EÚ. 

Koncept governance sa v akademickom diskurze verejnej politiky a verejnej správy na 

Slovensku najčastejšie používa ako spravovanie57, ale aj ako vládnutie a vzťahuje sa na 

aktivity rôznych aktérov štátu a samospráv, aktérov mimovládneho sektora, aktérov verejných 

i súkromných, s nadnárodným ako aj regionálnym či miestnym dosahom činností zameraných 

na spoločné ciele – teda v kontexte prvých štyroch oblastí definovaných Paulom Hirstom58. 

V nasledujúcom príspevku sa pokusíme nahliadnuť na chápanie konceptu spravovania 

predovšetkým v kontexte reforiem verejnej správy, diskusia tak bude stavať na prvé štyri 

oblasti spomenuté P. Hirstom avšak s jasným zameraním na úloh štátu (a vlády) v modernej 

dobe.  

 

 

Vláda vs. spravovanie (government vs. governance) 
 

V súvislosti s riadením spoločnosti a úlohy štátu v nej niektorí autori59 hovoria o nutnosti 

rozlišovať medzi administratívnou kultúrou, v rámci ktorej sa termín spravovanie používa. 

Ide minimálne o dva typy administratívnej kultúry - kontinentálnej Európy (tzv. Rechtstaat – 

vláda práva) vs. anglosaskej (tzv. Public interest – záujem verejnosti). V oboch odlišných 

administratívnych kultúrach je úloha štátu v spoločnosti vnímaná odlišne, čo ovplyvňuje aj 

následné modely riadenia verejnej správy (diskusia a reformách verejnej správy nižšie). 

Avšak v oboch tradíciách administratívnej kultúry je spravovanie (governance) vnímané ako 
                                                 
55 UNDP 2002: Rebuilding State Structures: Methods and Approaches. The Trials and Tribulations of Post 
Communist Countries. 
56 Ibid. 
57 Pozri práce STAROŇOVÁ, K. – BEBLAVÁ, E. a kol. 2006: Verejná politika a miestna samospráva: štyri princípy 
spravovania. Bratislava: Ústav verejnej politiky FSEV UK.  
58 HIRST 2000. 
59 PETERS, B. G. – PIERRE, J. 2002: Politicians, Bureaucrats and Administrative Reform. London: Routledge, 
RHODES, R. A.W. 2000: Governance and public administration. IN: J. Pierre (Ed.). Debating governance. Oxford, 
UK: Oxford University Press, s. 54- 90. 
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alternatíva k vláde (government), kde štát už nie je jediným zdrojom riadenia a regulácií60. 

Sørensen výstižne poznamenáva – na čom sa zhoduje väčšina akademikov -, že západné 

liberálne demokratické politické systémy sa postupne menia z „hierarchicky organizovaných 

unitárnych systémov vlády, ktoré sú riadené pomocou vymožiteľnosti práva, pravidiel 

a poriadku, na viac horizontálne organizované a relatívne fragmentované systémy spravovania, 

ktoré sú riadené reguláciou samo-regulačných sietí“61. 

V takomto ponímaní koncept spravovanie zahŕňa okrem tradičných politických 

a administratívnych aktérov aj nových, ktorí nie sú súčasťou vládnej či samosprávnej 

hierarchie. Noví aktéri zo súkromného a mimovládneho sektora sa stávajú neoddeliteľnou 

súčasťou úsilia naplniť určité politické ciele. To znamená, že termín „vláda“ je čoraz častejšie 

nahrádzaný termínom „spravovanie“ z jednoduchého dôvodu – vláda (či už na úrovni 

ústredných orgánov štátnej správy alebo na úrovni samosprávy) už nie je jediným aktérom, 

ktorý vstupuje do tvorby verejnej politiky. Vstupujú tu ďalší aktéri na nadnárodnej úrovni ako 

je Európska komisia, Svetová banka, Medzinárodný menový fond, atď., ale aj aktéri na 

národnej a lokálnej úrovni, napr. z mimovládneho sektora, podnikateľského sektora, či už 

samotní občania. Všetci títo noví aktéri sa stávajú integrálnou súčasťou tvorby verejnej 

politiky a dosiahnutia politických cieľov. Podľa Pierre a Petersa „na rozdiel od užšieho 

konceptu vládnutie, koncept spravovanie zahŕňa množstvo inštitúcií a vzťahov“ 62 . Tento 

konceptuálny posun vystihuje však aj zmenšovanie úlohy vlády (a vládnych aktérov) v tvorbe 

a implementácii verejnej politiky. 

Avšak termín vláda (government) a spravovanie (governance) by nemali byť vnímané ako 

antonymá, ale skôr ako koncepty, ktoré sa navzájom doplňujú. Termín vláda tradične 

označuje ústredný kolegiálny orgán, ktorý má legitímnu právomoc rozhodovať v mene 

spoločnosti. Tento exekutívny orgán je súčasťou ústavného systému, ktorý má právomoc 

nariaďovať spoločnosti. Spravovanie (governance) na druhej strane označuje širšie procesy, 

ktoré koordinujú činnosti viacerých aktérov v spoločnosti a tak dopĺňajú ústrednú exekutívu 

(ministerstvá) s vládou ako rozhodovacím orgánom. Týmto spôsobom spravovanie umožňuje 

                                                 
60 DRECHSLER, W. 2001: „Good Governance: Erfolg und Versagen,“ IN: Konig – Adam (eds.) Governance als 
entwicklungspolitischer Ansatz. Speyer: Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung. PETERS, B. G. 2000: 
The Future of Governing. 2nd ed. Lawrence: University Press of Kansas , PIERRE 2000, OSBORNE – GAMBLER 
1992. 
61 SØRENSEN, E. 2002: Democratic theory and network governance. Administrative Theory&Praxis, 24, s. 693. 
62 PIERRE, J. – PETERS, B. G. 2000, s. 1. 
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manažovať, analyzovať a diskutovať spoločenské záujmy a potreby a formulovať ich do 

ucelenej verejnej politiky63. 

 

 

Spravovanie v kontexte reforiem verejnej správy 
 

Koncept spravovania je možné vidieť aj v kontexte reforiem verejnej správy, ktoré vyspelé 

krajiny začali realizovať začiatkom osemdesiatych a deväťdesiatych rokov – decentralizácia, 

dekoncentrácia, kontrahovanie verejných služieb tretiemu subjektu, či už podnikateľskému 

sektoru (napr. kontrahovanie odvozu odpadu na komunálnej úrovni alebo kontrahovanie 

podporných služieb na úrovni ministerstva) alebo mimovládnemu sektoru (napr. 

opatrovateľské služby). Vstup nových aktérov do tvorby verejnej politiky a poskytovania 

verejných služieb znamenal aj zmenu v náhľade na riadenie verejného sektora, keďže bolo 

nutné s novými aktérmi nejakým spôsobom spolupracovať. Z tohto pohľadu sa rozlišujú tri 

modely riadenia verejného sektora: tradičný Weberovský model, New Public Management 

a Spravovanie (governance). Tradičný Weberovský model predchádzal modelu New Public 

Management a ten zase predchádzal modelu Spravovania. Každá reforma riadenia verejného 

sektora bola do istej miery reakciou na nedostatky predchádzajúceho alebo existujúceho 

systému verejnej správy. Avšak transformácia verejného sektora z Weberovského typu cez 

New Public Management na Spravovanie neznamenala zánik predchádzajúceho modelu 

riadenia, práve naopak. Nový spôsob prípravy verejnej politiky a poskytovania verejných 

služieb koexistuje súbežne s prvkami riadenia verejnej správy, ktoré boli typické pre 

predchádzajúce obdobia (viď Tabuľka 1). 

V tradičnom Weberovskom modeli je štát zdrojom vládnutia a relatívne autonómnym až 

monopolistickým aktérom, ktorý si sám stanovuje ciele a využíva vlastné zdroje (verejné 

financie, ľudské zdroje, informácie, atď.) na ich dosiahnutie. Primárnym nástrojom na 

implementáciu verejnej politiky a poskytovanie verejných služieb je autorita štátu 

a legislatíva, pomocou ktorých sa vydávajú príkazy a nariadenia „zhora nadol“ – či už v rámci 

organizácií verejnej správy alebo medzi verejnou správou a spoločnosťou. Ide teda 

o Weberovské ponímanie hierarchie v rámci byrokracie, vládu a vymožiteľnosť práva ako 

i oddelenie politickej a byrokratickej zložky verejnej správy. V tomto modeli občania majú 

                                                 
63 PIERRE, J. (Ed.). 2000: Debating governance: Authority, Steering and Democracy. Oxford, UK: Oxford 
University Press. DROR, Y. 2002: „Gearing Government for Weaving the Future“, Príspevok prednesený na 
seminári vo Woodrow Wilson Research Center, Washington, D.C. 6.12.2002. 
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možnosť ovplyvniť dianie vo verejnej politike len cez voľby, kedy svojim hlasom určia 

preferovanú agendu z programov jednotlivých politických strán ako i svojich zástupcov, ktorí 

v mene občanov budú o smerovaní verejnej politiky rozhodovať. 

Vlna kritiky voči tradičnému Weberovskému chápaniu spôsobu riadenia verejnej správy sa 

zdvihla začiatkom 80-tych rokov vo vyspelých krajinách OECD (predovšetkým na Novom 

Zélande, USA, Veľkej Británii, Kanade) voči prílišne byrokratickému riadeniu spoločnosti 

v tom negatívnom zmysle, t.j. nadmiernej hierarchii, neosobnosti verejných služieb a 

prílišnom lipnutí na litere zákona. Najväčšia kritika sa však niesla v duchu neefektívnosti 

tradičného spôsobu riadenia, keďže sa verejná správa riadila podľa zákona a nie podľa 

signálov trhu. Navyše tendencia byrokracie bola zvyšovať rozpočet bez zrejmého zvýšenia 

kvality služieb, čo pre verejné financie znamenalo neúmerné zaťažovanie. Reformy verejnej 

správy, ktoré sa označujú New Public Management (tzv. verejný manažment alebo NPM), 

znamenajú vnášanie trhových prvkov do spôsobu riadenia – manažovania vecí verejných, aby 

sa dosiahlo čo najefektívnejšie spravovanie verejných financií. Bibliou tejto reformy sa stala 

známa publikácia Osborne-Gaeblar Reinventing Government z roku 1992, ktorá označila nový 

spôsob riadenia vlády ako „kormidlovanie a nie veslovanie (steering not rowing)“ 64 . 

V krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska sa tieto reformy uskutočňujú na 

prelome deväťdesiatych rokov a začiatkom 21. storočia. Politt a Bouckaart vo svojej 

komparatívnej publikácii o vykonaných reformách v duchu NPM v OECD krajinách - Public 

Management Reform - konštatujú, že vykonané reformy sa dajú zhrnúť do štyroch „M“65: 

− maintanence, t.j. zameranie sa na verejné financie a udržanie výdavkov pod kontrolou: 

tento typ reforiem je zvyčajne zahájený auditom vládnych výdavkov a toku financií a 

následných opatrení na ich udržateľnosť a zefektívnenie66. 

                                                 
64 OSBORNE – GAMBLER 1992,  
65 POLLITT, C. – BOUCKAERT, G. 2003: Public Management Reform. Oxford: Oxford University Press. 
66 Podľa uznesenia vlády SR 985/1999 bod C. 26, ktorým vláda uložila podpredsedovi vlády I. Miklošovi v 
spolupráci s ministerkou financií, ostatnými ministrami a predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy do 30.júna 2000 zabezpečiť tzv. “Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy 
a organizácií v ich pôsobnosti”, ako aj súlad činností a financovania miestnej štátnej správy. Vo vykonanom 
audite sa v súlade s princípmi NPM uvádza ako dôvod jeho vykonania “Ústredná štátna správa v súčasnej 
podobe je drahá a neefektívna nie kvôli činnosti jednotlivcov, ale kvôli usporiadaniu systému, ktorý bráni zmene, 
respektíve ju nemotivuje.... Zmyslom reforiem navrhovaných v rámci auditu je vytvorenie pružnej, racionálne 
usporiadanej a akcieschopnej ústrednej štátnej správy. V jej rámci budú jasné náklady jednotlivých výstupov a 
kto ich má platiť, zavedie sa väčšia konkurencia, zrušia mnohé inštitúcie a vytvorí sa tlak na organizácie, aby 
fungovali efektívnejšie. Zvýšenie kvality ústrednej štátnej správy a zníženie jej nákladnosti je jednou z hlavných 
podmienok úspešného modernizačného a integračného procesu Slovenskej republiky opísaného v Programovom 
vyhlásení vlády SR.“ (Záverečná správa auditu) 
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− modernization, t.j. zavádzanie nových systémov a nástrojov do verejnej správy kvôli 

efektívnosti, napr. v systéme rozpočtovania, tvorby verejnej politiky a zabezpečovania a 

poskytovania verejných služieb.67 

− marketization, t.j. vnášanie trhových prvkov do verejného sektora a to kontrahovaním 

súkromného sektora na vykonávanie určitých funkcií a služieb (cez verejné obstarávanie), 

až po vnútornú súťaž cez kontraktovanie medzi jednotlivými orgánmi štátnej správy, 

vytváraním samostatných organizácií, ktoré sú zodpovedné za jednu oblasť služieb tzv. 

agenturizácia.68 

− minimization, t.j. zmenšovanie verejného sektora v prospech trhu, predovšetkým 

privatizáciou (napr. telekomunikačných služieb, časti železníc, atď.) 

NPM reformy sa teda zakladajú na východisku, že štát je menej efektívny v poskytovaní 

verejných služieb ako súkromný či mimovládny sektor a teda má umožniť v mene 

efektívnosti týmto aktérom konať. Ide o východisko, ktoré bolo na jednej strane empirickým 

výskumom zdokumentované, na strane druhej však aj kritizované, keďže viedlo k iným 

problémom, predovšetkým v oblasti kapacity a celkovej zúčtovateľnosti.69 

Okrem zdôrazňovania efektívnosti v New Public Managemente, kritici tradičného 

Weberovského modelu tvrdia, že tento spôsob riadenia verejnej správy nedostatočne využíva 

iných aktérov a tým mrhá kapacitou a potenciálom, ktoré v spoločnosti existujú. 

Predovšetkým v modernej a post-modernej dobe je miera informovanosti a vedomosti medzi 

verejnosťou a inými aktérmi (napríklad mimovládnymi organizáciami a súkromným sektorom) 

vysoká, čo umožňuje ich kvalitatívny vstup a participáciu v rozhodovaní o veciach verejných. 

Táto kritika viedla k novým typom reforiem, ktoré sa nazývajú governance alebo spravovanie. 

                                                 
67 Napríklad OECD a Svetová banka odporúčajú zavedenie tzv. programového rozpočtovania - rozpočtovanie 
orientované na výsledky. (Managing Public Expediture (OECD 2001). Podľa Metodického pokynu Ministerstva 
financií SR ide o „systém založený na plánovaní úloh a aktivít vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) v 
nadväznosti na jej priority a alokovanie disponibilných zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a 
efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov“. Ďalšími nástrojmi sú napr. common assessment 
framework (CAF), regulatory impact assessment (RIA), a ďalšie. 
68 Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti (2000) 
napríklad navrhol analyzovať činnosti ústredných orgánov a rozlišovať medzi tzv. trhovými aktivitami, trhovými 
aktivitami s potrebou regulácie a netrhovými aktivitami. Pri trhových aktivitách ide o poskytovanie služieb alebo 
tovarov, ktoré vykonávajú či môžu vykonávať neziskové a/alebo komerčne orientované organizácie (napr. 
ubytovacie služby, zametanie chodníkov, publikovanie). Pri trhových aktivitách s potrebou regulácie ide o 
poskytovanie služieb a tovarov, ktoré síce môžu realizovať nevládne organizácie, ale ich činnosť musí byť 
regulovaná a podrobená dozoru, najčastejšie z dôvodu zaručenia kvalitatívneho štandardu pri poskytovaní služby 
alebo tovaru (napr. certifikácia). Pri netrhových aktivitách ide o činnosti, ktoré svojou podstatou nemajú trhový 
charakter a verejné inštitúcie ich štandardne internalizujú, teda realizujú samy (napr. príprava legislatívy, 
kontrolná a monitorovacia činnosť). 
69 DROR, Y. 2000: The Capacity to Govern. London: Frank Cass, BEBLAVÝ, M. 2002: „Understanding the Waves 
of Agencification and the Governance Problems They Have Raised in Central and Eastern Europe,“ OECD 
Journal on Budgeting, 2, s. 121 – 39. 
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Tieto reformy sú založené na zdôrazňovaní aktérov v spoločnosti (na rozdiel od 

hierarchického vnímania verejnej správy) a predovšetkým na využívaní tzv. sietí (network) 

aktérov, ktoré sa v každej oblasti verejnej politiky vyskytujú 70 . V praxi to znamená, že 

v procese tvorby – koncepčnej fáze -, ale aj v procese implementácie verejnej politiky sa 

vláda snaží zapojiť predstaviteľov občianskej spoločnosti a ziskového sektora. GERRY 

STOKER tvrdí71, že spravovanie na rozdiel od tradičného modelu verejnej správy a NPM-tu 

rozširuje a vdýchava život do politického aspektu tvorby verejnej politiky, keďže rozširuje 

koncept legitímnosti zainteresovaním širokého spektra stakeholderov a zmenením úlohy 

manažérov vo verejnej správe. Tvrdí, že práve zapojením aktérov cez siete a negociácie pri 

vytváraní cieľov verejnej politiky a pri poskytovaní verejných služieb sa vnáša do riadenia 

verejnej správy „hodnota“ (public value). Podľa autora, tento aspekt rozširuje chápanie 

politiky mimo politických strán a prináša tak možnosti spolupráce a kolektívneho tvorenia 

hodnôt v spoločnosti.  

 

                                                 
70 MARCH, J. G., & OLSEN, J. P. 1995: Democratic governance. New York: Free Press, SØRENSEN 2002. 
71 STOKER, G. 2006: Public value management: A new narrative for networked governance? American Review of 
Public Administration, 36, s. 41-57. 
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Tabuľka č. 1 : Porovnanie troch modelov riadenia verejnej správy 

 Weberovský (tradičný 
byrokratický) model 

New Public Management 
(NPM) 

Spravovanie spoločnosti 
(governance) 

Vplyv 20-roky - súčasnosť 80-roky – súčasnosť  
(krajiny strednej a východnej 
Európy 90 roky – súčasnosť) 

90-roky – súčasnosť 
(krajiny strednej a východnej 
Európy 2000 roky a súčasnosť) 

Spôsob riadenia Hierarchia  
(vládnutie pomocou 
príkazov) 

Trh  
(manažovanie) 

Siete  
(spravovanie networkov) 

Mechanizmus 
riadenia 

Autorita pomocou 
vymožiteľnosti práva 

Súťaživosť a konkurenčné 
prostredie: kontrahovanie a 
ekonomické stimuly 

Spolupráca: dialóg a dohoda 
s aktérmi v spoločnosti 

Úloha 
manažérov vo 
verejnej správe 

Zabezpečiť, aby bol 
dodržiavaný zákon 
a formálne procesy 

Definovať a zabezpečiť 
plnenie cieľov monitorovaním 
výkonov  

Koordinovať a aktívne 
zabezpečiť vstupy všetkých 
aktérov 

Základný 
princíp 

Zákon a legálnosť 
(priama zúčtovateľnosť 
zodpovedných) 

Efektivita (prínosy vyvažujú 
náklady) 

Účinnosť (dosiahnutie cieľov vo 
verejnom záujme) 

Prístup 
k poskytovaniu 
verejných 
služieb 

Verejný sektor má 
monopol na 
poskytovanie verejných 
služieb 

Skeptickosť voči 
poskytovaniu verejných 
služieb verejným sektorom 
(neefektívnosť), hľadanie 
nových poskytovateľov 
(kontrahovanie súkromnému 
a mimovládnemu sektoru) 

Spolupráca viacerých sektorov 
(verejný, súkromný, 
mimovládny) v poskytovaní 
verejných služieb 

Časový horizont Strednodobý Krátkodobý Dlhodobý 

Pohľad Ministerstvo “subjekt” 
(“intra”) 

Interakcie medzi aktérmi 
(“inter”) 

Vedná 
disciplína 

Právo Manažment, Ekonómia Spoločenské vedy 

Zdroj: Staroňová 

 

 

Spravovanie v kontexte EÚ: viacúrovňové spravovanie a Európske 
spravovanie 
 

Termín spravovanie sa spája zväčša s Európskou úniou, ktorá je vnímaná ako prostredie 

praktického aplikovania nového spôsobu riadenia verejnej správy a predovšetkým riadenia 

presahujúceho hranice národného štátu (často krát spravovanie v tomto kontexte má atribúty 

Európske alebo nové spravovanie72). Do komplexných vzťahov okrem exekutívy členských 

štátov na národnej úrovni vstupujú ďalší aktéri na nadnárodnej úrovni ako je Európska 

komisia, aktéri na lokálnej úrovni, či z mimovládneho sektora, podnikateľského sektora, či už 

samotní občania. Okrem toho medzinárodné organizácie a inštitúcie ako napríklad NATO, 
                                                 
72 KJAER, A.M. 2004: Governance. Cambridge: Polity Press, RHODES 2000. 
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Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, Svetová banka, Medzinárodný menový 

fond, výrazne vstupujú a zasahujú do samostatného rozhodovania národných vlád. Všetci títo 

noví aktéri sa stávajú integrálnou súčasťou tvorby verejnej politiky a dosiahnutia politických 

cieľov, jednotlivé úrovne sa navzájom prelínajú a doplňujú. Časť spojenia viacúrovňové len 

odzrkadľuje jednotlivé úrovne aktérov, negociácií a rozhodovania. Tu treba poznamenať, že 

samotná Európska Únia vníma široké spektrum aktérov a sietí ako prínos a nie brzdu 

v procese tvorby verejnej politiky a to do takej miery, že „niektoré siete [aktérov] sú zámerne 

vytvárané Európskou komisiou z dôvodu efektívnejšej implementácie a zvýšenia povedomia 

o určitých problémoch na národnej úrovni“73. SBARGIA konštatuje, že na jednej strane „siete 

v jednotlivých oblastiach verejnej politiky pomáhajú Únii kormidlovať74“, hoci na strane 

druhej EÚ obsahuje aj mnohé prvky tradičného spôsobu riadenia, ktoré je založené na 

vymožiteľnosti práva a určitej inštitucionálnej hierarchii75. 

V Európskej Únii je vláda len jedným z aktérov vo viacúrovňovom spravovaní, kde sú 

spolutvorcami verejnej politiky spoločne členské štáty, regióny a inštitúcie EÚ, teda 

k rozhodovaniu, ktoré je delené medzi rôzne úrovne moci. Európska komisia rozvíja stratégie 

a programy v partnerstve s lokálnymi a regionálnymi aktérmi (autoritami), ktoré rozširujú 

svoje štruktúry na úrovni EÚ (regionálne a miestne úrady v Bruseli). Základnou ideou 

viacúrovňového spravovania je nová charakteristika moderného štátu, ktorý stratil 

dominantné postavenie rozhodovacieho decízora a postavenie centrálneho aktéra v procese 

prijímania politických rozhodnutí76. Systém hierarchie legitímnych aktérov nahrádzajú alebo 

dopĺňajú politické a sociálne siete aktérov, ktoré fungujú v multifunkčnom priestore.  

Spoločným predpokladom viacúrovňového spravovania je nedotknuteľnosť suverénneho 

postavenia národných štátov. Štát je zodpovedný za dosiahnutie svojich cieľov aj keď nemusí 

kontrolovať všetky výstupy. Preto využíva na vyjednávanie priestor viacerých úrovní 

rozhodovania. Vyjednávacie procesy štátu vnútri svojho teritória ako aj mimo neho sú vedené 

princípom subsidiarity, ktorý bol uvedený do riadiacej praxe Maastrichtskou zmluvou v roku 

1993 ako aj vznikom Výboru regiónov na nadnárodnej úrovni. Podstatou tohto politického 

princípu je prijímať politické rozhodnutia čo najbližšie k občanovi. Politické rozhodovanie sa 

tak posúva z nižšej úrovne moci na vyššiu len v prípade, že je to nevyhnutné z hľadiska 

                                                 
73 SBARGIA, A. 2000: “The European Union as Coxswain: Governance by Steering,” IN: J. Pierre (ed.), Debating 
Governance: Authority, Steering and Democracy. Oxford: Oxford University Press, s. 234. 
74 Ibid, s. 235. 
75 Ibid, s. 221. 
76 RHODES, R. A.W. 1997: Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and 
Accountability. Buckhingham: Open University Press. 



 
 
38 

efektívnosti. Viacúrovňové spravovanie patrí dnes k moderným konceptom európskej 

integrácie a jej hlavným prínosom je schopnosť pokryť všetky úrovne rozhodovania v procese 

tvorby a implementácie verejnej politiky. Stále silnejšie samosprávy dostávajú šancu využiť 

svoje vedomosti v oblastiach, kde sa vyznajú. Vyjednávanie medzi aktérmi je veľmi častým 

nástrojom na dosahovanie cieľov a niekedy je považované iba za čistú politickú hru aktérov. 

Čím menej striktné sú obmedzenia toho, čo presne jednotliví aktéri môžu a nemôžu, tým väčší 

priestor sa otvára pre strategické a nezávislé správanie aktérov. Nepripravenosť prostredia na 

zvládnutie miery slobody rozhodovania však môže vytvárať aj situácie, keď samosprávy 

využijú tento nový priestor na vyhýbanie sa kontrole centrálnych národných vlád alebo tiež 

nadnárodné inštitúcie môžu tento priestor využiť na posilnenie svojej moci voči národným 

štátom a vládam77. 

Koncept viacúrovňového spravovania môže zabezpečiť niekoľko základných podmienok pre 

meniacu sa politickú situáciu v Európe (najmä pristúpením krajín z východného bloku). Podľa 

SZCZERSKEHO môže pomôcť78:  

− Vybudovať stabilnú sieť rôznych centier moci regulovaných na základe právnych 

princípov a základných procedurálnych dohôd; 

− Aktívne zapojiť decentralizované vlády a autonómne jednotky za súčasného zachovania 

ich identity; 

− Zahrnúť ekonomické siete do verejnej sféry a definovať vzťahy medzi trhom a politikou, 

ktoré by mali rozšíriť oblasť slobodného výberu; 

− Revitalizovať zastupiteľskej zložky politického systému prostredníctvom zbližovania 

inštitúcií a občanov a otvoriť verejnú správu občianskej spoločnosti; 

− Poskytnúť novú formu medzinárodnej integrácie; 

Štátu pritom zostávajú dve hlavné úlohy. Prvou je určovanie cieľov a priorít a druhou je 

dosiahnutie určitého stupňa koordinácie prostriedkov, ktoré má k dispozícii. Štát naďalej 

ostáva aktívnych hráčom, ale už sa od neho očakávajú iné veci ako kedysi. Napríklad 

politické vodcovstvo, garancia sociálneho mieru, garancia dodržiavania právnych princípov 

a objektívnych podmienok pre všetkých hráčov a napríklad zlepšenie komunikácie zo 

všetkými hráčmi, čiže inštitúciami EÚ, lokálnymi vládami, mimovládnymi organizáciami, cez 

slobodný prístup k informáciám (napríklad o tom ako sa dajú získať štátne dotácie).  

                                                 
77 BACHE, I. - FLINDERS,M. 2004: Multi-level Governance. Oxford: Oxford University Press. 
78 SZCZERSKI, K. 2004: „The EU Multi-level governance in post-communist conditions – institutional 
challenges“. Príspevok prezentovaný na konferencii NISPAcee. 
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Posledný vývoj viedol k novému záujmu o meranie výsledkov práce vlád s použitím 

ukazovateľov inštitucionálnej kvality a kvality spravovania spoločnosti. Napríklad, Európska 

komisia na začiatku roku 2000 identifikovala reformu európskeho spravovania ako jeden zo 

svojich štyroch strategických cieľov (Commission of the European Communities 2001). 

Politický vývoj odvtedy ešte viac zdôraznil potrebu toho, aby únia začala meniť svoje 

inštitúcie a vniesla viac koherentnosti do svojich politík tak, aby sa dalo ľahšie vidieť, čo robí 

a čo zastáva. „Biela kniha o európskom spravovaní“ (The White Paper on European 

Governance) sa týka spôsobu, akým sa pristupuje k procesu tvorby verejnej politiky, 

a propaguje väčšiu otvorenosť a zodpovednosť pre všetkých zainteresovaných. Biela kniha 

navrhuje päť zásad dobrého spravovania: otvorenosť, participácia, zodpovedanie sa, 

účinnosť/efektívnosť a koherentnosť. Každá z nich predstavuje nasledujúce vlastnosti79: 

Konzultovanie a participácia verejnosti a koordinácia - Kvalita a relevantnosť verejnej 

politiky závisí od zabezpečenia širokej participácie v priebehu celého cyklu verejnej politiky, 

od začiatku jej vznikania až po implementáciu a monitorovanie. Zlepšená participácia vytvára 

väčšiu dôveru v konečný výsledok a v inštitúcie, ktoré s politikou prichádzajú. Takáto verejná 

politika je potom aj inkluzívna, t.j. spravodlivá a berúca do úvahy záujmy všetkých. 

Koherentnosť verejnej politiky - Verejná politika a podniknuté kroky musia byť koherentné 

a ľahko pochopiteľné. Koherentnosť si vyžaduje zber a analýzu údajov, používanie rôznych 

nástrojov verejnej politiky a dôkladnejšie zváženie ich výberu. Vyžaduje si tiež silnú 

zodpovednosť na strane inštitúcií, aby zabezpečili konzistentný prístup v rámci komplexného 

systému. Jednotlivé politiky sa spájajú a ich pôsobenie prekračuje hranice organizácií. 

Otvorenosť a transparentnosť - Inštitúcie by mali pracovať otvorenejším spôsobom. Aktívna 

komunikácia o tom, čo vláda robí a aké rozhodnutia prijíma. Vláda by mala používať jazyk, 

ktorý je prístupný a zrozumiteľný pre širokú verejnosť.  

Strategická a riadiaca efektívnosť - Verejná politika musí byť efektívna a včasná, musí 

prinášať to, čo je potrebné, na základe jasných cieľov a hodnotenia budúcich dôsledkov 

a minulých skúseností. Pozerá sa dopredu a prispieva k dlhodobým cieľom vlády. Extrémne 

dôležité je tiež poznanie disciplíny projektového manažmentu. 

Zameranie na výstupy - Cieľom verejnej politiky je priniesť želané zmeny v reálnom svete. 

Verejná politika je flexibilná a inovatívna a rieši skôr príčiny než symptómy. Hneď od 

začiatku v praxi funguje. 

                                                 
79 Založené na European Governance: A White Paper (Commision of the European Communities). 
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V kontexte EÚ sa často hovorí o otvorenom systéme správy vecí verejných, kde sú kolektívne 

aktivity a rozhodnutia sietí aktérov prepojené rôznymi smermi a spôsobmi priamo na verejné 

problémy. Kladie dôraz na účinnosť a širšiu využiteľnosť kolektívnych kapacít (sociálnych a 

politických sietí a aktérov) pri dosahovaní cieľov. Tento koncept vychádza z predstavy, že EÚ 

nie je iba o redistribúcii a zabezpečovaní sociálneho blaha, ale prevažne o regulácii trhov. 

Vzťahuje sa viac na výkon a koordináciu pravidiel hry, ktorá sa odohráva medzi trhmi, 

sieťami alebo hierarchiami. Tieto tri štruktúry využívajú rozdielne mechanizmy pri 

dosahovaní cieľov. Trh využíva súťaž, hierarchie moc a siete fungujú na základe dôvery a 

reciprocity. RHODES považuje80 governance za samoorganizujúcu sa sieť, ktorá vyžaduje nové 

formy kooperácie, a nové nástroje riadenia ako otvorom metóda koordinácie, spoločný postup, 

vzájomné prispôsobovanie a networking, teda nástroje ktoré EÚ využíva. V rôznych 

sektorových politikách pritom môže platiť rôzny typ spravovania alebo vládnutia, teda aj nové 

formy kooperácie.  

 

 

Kapacita spravovania 
 

Vyššie spomínaní koncept spravovania vytvára novú úlohu pre štátneho zamestnanca či 

zamestnanca vo verejnom sektore – koordinovať a aktívne zapájať aktérov v danej oblasti 

verejnej správy. Je to úloha, ktorá je náročnejšia než jednoduché efektívne poskytovanie 

služieb a efektívna implementácia. Ide o ‚kormidlovanie‘ mnohých aktérov na viacerých 

úrovniach zároveň. Táto úloha je však spojená aj s otázkami a problémami zúčtovateľnosti 

(accountability) a efektívnosti. Niektorí autori poukazujú na nebezpečenstvo „vyprázdňovania 

štátu (hollowing out the state)“, kde RHODES varuje81, že „zúčtovateľnosť mizne v medzerách 

sietí inštitúcií, ktoré spravovanie vytvárajú“. Z tohto dôvodu je dôležité sa zaoberať aj 

otázkou politického vedenia (leadership) a zodpovednosti, avšak STOKER dodáva, že ide 

o vedenie „vo svete, kde kompetencia nie je jasne pridelená“82. Otázka kapacity spravovania 

je tak dôležitým aspektom, ktorému je nutné sa venovať tak v akademickom diskurze ako 

i praktickom svete, keďže „zlé vlády sú oveľa horším nebezpečenstvom pre ľudstvo než 

nenásytné podniky alebo neschopní jednotlivci83“. SØRENSEN nazýva kapacitu spravovania 

                                                 
80 RHODES 1997. 
81 RHODES 2000, s. 77. 
82 STOKER 2006. 
83 DROR 2000, s. 30. 
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ako tzv. metaspravovania (metagovernance), t.j. „nepriama forma spravovania, ktorá je 

vykonávaná ovplyvňovaní samoregulačných procesov 84 “. Autorka sa zaoberá dvomi 

dôležitými faktormi, a to a) kde čo najlepšie umiestniť zodpovednosť za koordináciu aktérov: 

aká je úloha manažérov a politikov v metaspravovaní a b) akú mieru moci udeliť 

koordinátorom týchto sietí.ehezkel DROR 85 , ktorý sa venuje kapacite spravovania na 

akademickej úrovni a je jedným z najdôležitejších autorov v tejto oblasti, prisudzuje dve 

funkcie kapacity: a) schopnosť vykonávať tzv. bežné úkony ako je uspokojovanie potrieb 

občanov, poskytovanie verejných služieb, zachovávanie verejného poriadku a toku verejných 

financií a b) schopnosť vykonávať tzv. nadriadené úkony, ktoré sa vzťahujú na kreativitu, 

inovatívnosť a schopnosť vizionárskeho budovania budúcnosti spoločnosti. V jeho pohľade je 

síce nutné čo najefektívnejšie vykonávať bežné úkony, avšak nadriadené úkony sú tie 

primárne a teda by mali byť aj prioritné. A jeho slová o tom, čo vlastne nadriadené úkony 

vyžadujú nám pripomínajú, že je nutné sa venovať aj otázke tvorby verejnej politiky: 

 Weaving the future constitutes an effort to intervene with historic processes, so as 

to move them into more desirable track. This requires (1) notions of what we want 

and do not want and will and resources to try and influence the future according 

to our desires; (2) estimation of the evolutionary potential of ongoing historic 

processes and its evaluation in terms of “bad” and „good“ possible paths into the 

future, with special attention to serious dangers, significant opportunities and 

indeterminate shifts; (3) understanding of the “drivers” of the future, , that is 

main variables shaping the direction of historic processes; and (4) identification 

of a subset of drivers of the future which are susceptible to directed change that 

can serve as policy instruments and packaging of a series of such instrument into 

policy options and decisions.86 

 

 

Záver 
 

Diskusia v tomto príspevku ukázala, že spravovanie nie je len nový módny pojem na opísanie 

toho, ako by mala vláda riadiť či vládnuť. V širšom chápaní tohto pojmu je zahrnutá 

participácia mimovládneho a súkromného sektora a iných aktérov v tvorbe verejnej politiky 

                                                 
84 SØRENSEN 2006, s. 100. 
85 DROR 2000. 
86 Ibid, s. 4 
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a poskytovaní verejných služieb. Pojem obsahuje v sebe čoraz komplexnejšie vzťahy štátu, 

vlády a spoločnosti a aktérov v nej. Ide o vzťahy často krát označované ako siete (networks), 

kde primárnou úlohou vlády je koordinovať tieto vzťahy medzi jednotlivými aktérmi a nie im 

vládnuť. Takto chápaná nová úloha vlády nastoľuje však otázky vo vzťahu k štátnej moci ako 

i demokratickej zúčtovateľnosti. 

Samotný akademický diskurz o pojmoch ako je viacúrovňové spravovanie, Európske 

spravovanie, dobré spravovanie, networkové spravovanie má nesporne význam z pohľadu 

pochopenia povahy riadenia verejnej správy, ktoré sa odohráva v reálom prostredí modernej 

doby, ktoré prináša otázky týkajúce sa jeho potenciálneho zlyhania. Napríklad problémy 

prepojenia aktivít a inštitúcií EÚ s občanmi, merania vplyvu implementácie verejnej politiky 

na cieľové skupiny, zúčtovateľnosti či kapacity spravovať. Ide o tú časť procesu tvorby 

verejnej politiky, ktorá môže pomôcť odhaliť slabé stránky vo fungovaní mechanizmov 

sieťovania.  
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Regionálny governance a lesníctvo 
 

Miroslav Kovalčík87, Erika Loučanová88, Zuzana Sarvašová89, Anna Zaušková90 

 

 

Pôvod pojmu regionálny governance 
 
Pôvod pojmu regionálny governance sa dá odvodiť z inštitucionálnej ekonómie 91 , ale 

pomerne skoro možno nájsť zmienky o ňom aj v teórii medzinárodných vzťahov.92 Diskusia 

o regionálnom governance vznikla vo Veľkej Británii, konkrétne v Anglicku, kde sa zaoberali 

problémom posilnenia schopnosti samosprávy regiónov. Toto posilnenie samosprávy 

regiónov sa stalo nevyhnutné z toho dôvodu, že štrukturálne fondy EÚ sú zamerané na 

akcieschopné regióny. Členské štáty, ktoré sú slabo organizované a majú zle rozvinutú 

samosprávu regiónov, majú veľké ťažkosti získať peniaze v porovnaní s ostatnými. Novinkou 

bolo, že štrukturálne fondy EÚ a britský štát očakávali od regiónov, že relevantní aktéri sa 

sami nájdu a budú spolupracovať a spoločne plánovať rozvoj regiónu. Títo aktéri nemali byť 

pritom len komunálni politici, ale predovšetkým zástupcovia hospodárstva a rôznych 

záujmových združení.93 

Pod pojmom regionálny governance možno rozumieť výkon socio-ekonomických 

a administratívnych právomocí a uplatňovanie politík v správe verejných záležitostí na 

regionálnych úrovniach prostredníctvom procesov, postupov, inštitúcií a mechanizmov 

(obrázok 1). Regionálny governance neznamená len riadenie, ale aj vytváranie prostredia, 

ktoré umožňuje všetkým subjektom v určitom území koordinovane sa podieľať na 

regionálnom rozvoji. Governance je vlastne spôsob, akým sa realizujú jednotlivé kroky 

procesu rozhodovania – príprava rozhodovania, akt rozhodovania, implementácia rozhodnutí. 

Governance = Spravovanie a znamená riadenie a umožňovanie. 
                                                 
87 Autor je výskumným pracovníkom na Odbore lesníckej stratégie, politiky a ekonomiky, Národné lesnícke 
centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. 
88 Autorka je výskumná pracovníčka na Katedre marketingu, obchodu a svetového lesníctva, Drevárska fakulta 
Technickej univerzity vo Zvolene. 
89 Autorka je výskumným pracovníkom na Odbore lesníckej stratégie, politiky a ekonomiky, Národné lesnícke 
centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. 
90  Autorka prednáša na Katedre marketingu, obchodu a svetového lesníctva, Drevárska fakulta,Technickej 
univerzity vo Zvolene. 
91 WILLIAMSONS, O. E. 1979: Transaction-cost economics: The Governance of contractual relations, In.: Journal 

of Law and Economics, No.22, s.233-261. 
92 BENZ, A. 2004: Governance – Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept? In.: Benz, A. – 

Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen, Eine Einführung. Wiesbaden, s.11-28. 
93  FÜRST, D. 2004: Regional Governance. In: Benz, Artur (Hg.) Governance – Regieren in komplexen 

Regelsystemen. Eine Einführung, Wiesbaden, 45-64. 
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Predpokladom efektívneho governance na regionálnej úrovni je plná kooperácia medzi 

rozličnými inštitúciami a aktérmi, ktorí by mali konať spoločne za účelom dosiahnutia 

stanoveného cieľa. Dôležitý cieľ governance na regionálnej úrovni je manažment a riešenie 

existujúcich konfliktov, ako aj prevencia pred vznikom nových.94 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Horizontálna integrácia inštitúcií a procesov v rámci Governance 
 

 

Znaky regionálneho governance 
 
Regionálny governance z úplne všeobecného pohľadu možno vysvetľovať ako komplex 

univerzálne platných modelov, prístupov, metód a techník používaných pri zhodnocovaní 

zdrojov a dosahovaní cieľov v rámci hospodársky orientovaného územia, ktorého produktom 

sú buď hmotné výrobky alebo nehmotné služby. Regionálny governance je zameraný na 

vytváranie podmienok fungovania a rozvoja územne samostatne fungujúceho systému - 

regiónu, pôsobiaceho a rozvíjajúceho sa v konkurenčnom prostredí. regionálny governance 

nie je len o podnikaní, ale aj iných veciach.... 

Pri uplatňovaní governance v špecifických podmienkach regiónu je však potrebné používať 

konkrétnejšie prístupy, metódy a techniky. Tieto v podstate vychádzajú zo všeobecných 

poznatkov, transformujú ich a najmä prispôsobujú reálnejším podmienkam praxe. Preto aj 

v regionálnom governance musia byť rozvíjané jednak teoretické poznatky a súčasne s nimi aj 

praktické aplikácie. Určenie rozsahu a pomer týchto dvoch postupov sa nedá exaktne určiť - 

vždy to bude závisieť od konkrétnych prípadov uplatňovania.  

Základné znaky regionálneho governance možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

− Jedná sa o koordináciu konania rozličných logík pri nezávislosti aktérov (manažment 

nezávislosti) a základom pre túto koordináciu sú siete so slabou inštitucionalizáciou. 

                                                 
94 SGOBBI A., FRAVIGA G., 2007: Governance and water management, http://www.bepress.com/feem/paper101 
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− Základom konania sú verejné úlohy, to ale neznamená, že sám governance vznikol kvôli 

spoločenským úlohám. Tieto procesy môžu mať svoj pôvod v individuálnych záujmoch 

niektorých aktérov bažiacich po moci, ktorí veria, že prostredníctvom kolektívneho 

jednania sa účinnejšie presadia. 95 

− Interakcie sú medzi autonómnymi partnermi rovnakého rangu (horizontálna koordinácia). 

Jedná sa explicitne o nehierarchickú formu koordinácie. 

− Základom koordinácie sú vyjednávania a formy „vzorového riadenia“, t. z. vzájomné 

ovplyvňovanie nastavení a vzorov myslenia. 

Governance regiónu je zameraný na všeobecné a špecifické činnosti riadenia v regióne. Tieto 

činnosti majú svoje tzv. „územné“ charakteristiky, vyplývajúce najmä zo špecifických 

podmienok regiónu a z nestabilného prejavu jeho podstatného okolia (obrázok 2). 

 
 
Obrázok 2: Špecifické podmienky regiónu  96 
 
 
Základnou formou riadenia v regióne je koordinácia priebehu jednotlivých činností pri 

bežnom usmerňovaní aktivít v regióne. Predstavuje veľmi konkrétnu výkonnú formu riadenia 

podnikateľského procesu uplatňovaním špecifických prístupov, metód a techník. Regionálny 

governance si všíma prostredie a trh v relatívne vymedzenom území, a to v ich vzájomných 

súvislostiach. Skúma do akej miery vyhovuje každá podnikateľská aktivita požiadavkám, 

sleduje, či už existujú a budú naďalej existovať požiadavky na konkrétne druhy vyrábaných 

produktov a poskytovaných služieb a snaží sa vytvoriť nový odpovedajúci trh, alebo rozšíriť 

existujúci. Zameriava sa teda nielen na súčasný stav podnikateľských podmienok, ale aj na 

smery ďalšieho vývoja dopytu na tomto trhu a možnosti jeho uspokojovania. 

                                                 
95 MAYNTZ, R., 2005: Governance – Theorie als fortentwickelte Steuerungstheorie? In.: Schuppert Gunnar F. 

(Hg.), Governance Forschung. Vergewisserung über Stand und Entwicklungslinien, Baden-Baden 
96 SOLVELL, O, GORAN L., KETELS, CH. The Cluster Initiative Greenbook. Stockholm : Brommatryck AB, 2003. 
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Efektívny regionálny governance by sa mal napríklad z pohľadu marketingu orientovať 

minimálne na tieto štyri oblasti: 

− podpora miestneho podnikania, 

− vytváranie vhodného prostredia a podmienok pre investorov, 

− podpora domáceho cestovného ruchu, 

− zlepšenie externého a interného imidžu. 

Z hľadiska úspešného regionálneho marketingu zohráva veľmi dôležitú úlohu (i keď zatiaľ 

nedocenenú) aj prezentácia regiónu smerom do vonkajšieho i vnútorného prostredia. Najmä 

po vstupe SR do Európskej únie sa aktérom vo vidieckych regiónoch doširoka otvárajú 

možnosti efektívnej prezentácie realizovaných projektov, ale aj aktuálnych otázok súvisiacich 

s ďalším rozvojom daného územia. 

Regionálny governance je koncept založený predovšetkým na komunikácii a kooperácii. 

Umožňuje spájať rôznych aktérov z verejného a súkromného sektora nielen v rámci jedného 

projektu, ale aj na kontinuálnej báze a v súlade s trendmi trvalo udržateľného rozvoja. Aj o 

komunikácii platí, že je efektívnejšia ak sa podarí integrovať pôvodne roztrieštené sily v 

rámci spoločného úsilia o dosiahnutie nejakej vízie či strategického cieľa.97 

Regionálny governance teda predstavuje akúsi „skladačku“ (obrázok 3), ktorej spoločným 

cieľom sú zákazníci. V tomto prípade zákazníkov možno chápať z rôznych uhlov pohľadu, 

ako: 

− priamych spotrebiteľov produktov regiónu, 

− investorov,  

− vhodnú pracovnú silu pre podniky v regióne a investorov, 

− obyvateľov regiónu a pod., 

− vo všeobecnosti ide o externú a internú cieľovú skupinu. 

                                                 
97 http://infolandsr.wordpress.com/regionalny-marketing/,15. 10. 2008. 
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Obrázok 3: Regionálny governance  
 
„Skladačka“ regionálneho governance, založená predovšetkým na koncepcii spolupráce 

verejného a súkromného sektora, nielenže spolu zapadá ale sa aj navzájom ovplyvňuje 

a vytvára spätnú väzbu. Budovaním spoločného imidžu regiónu sa vytvára nástroj priamej 

podpory podnikania, s možnosťou lobovania za budovanie vhodnej infraštruktúry regiónu, 

ktorá je jedným z lákadiel pre investorov ale aj pre ďalší rozvoj domácich podnikateľov. 

Naopak pre obyvateľov regiónu tento nástroj zabezpečuje následne pracovné príležitosti, tiež 

dobrú infraštruktúru pre vlastnú dopravu ako aj život v atraktívnom a rozvíjajúcom sa regióne. 

Zvláštnu oblasť tu tvorí vzdelávanie, ktoré podporujú najmä podnikatelia, ktorí si chcú 

vychovávať zamestnancov podľa svojich potrieb, kde naopak pre obyvateľov regiónu sa 

vytvára možnosť pre svoj vlastný kvalifikačný rast a s tým spojené ďalšie príležitosti.98 

Vzájomná spolupráca a spoluovplyvňovanie na regionálnej úrovni je do určitej miery nové, 

lebo regionálny governance sa vyznačuje týmito znakmi a je poznačený nasledujúcimi 

skutočnosťami: 

− Jedná sa o úlohy, ktorých úžitok plynie pre verejnosť, a ktorý si nemôžu v plnej miere 

privlastniť jednajúce osoby – vznikajú teda rozdiely medzi individuálnymi nákladmi 

kolektívneho jednania a individuálne privlastneným úžitkom. 

− Neštátni a nekomunálni aktéri majú čoraz dôležitejšiu úlohu v rámci riešenia problémov 

spoločnosti, predovšetkým na regionálnej a komunálnej úrovni, a musia byť integrovaní 

do vyjednávania na štátnej, resp. komunálnej úrovni. 

                                                 
98 LOUČANOVÁ, E. Regionálny marketing a klastre. Nové trendy v marketingu, 2008. (v tlači). 
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− Kooperujúci aktéri pochádzajú z rozličných oblasti: politici (ktorí sú poznačení mocou a 

voľbami), aktéri z oblasti hospodárstva (ktorí sú ovplyvnení maximalizáciou zisku a 

trhom), aktéri z oblasti civilného života (ktorí sú poznačení sociálnym uznaním a 

solidaritou). 

− Priestorový vzťah pre kolektívne vyjednávanie je podrobený zmenám: tradične keď 

politici určujú kolektívne konanie, realizuje sa v rámci administratívne ohraničených 

regiónov. Politici sú vedení na túto teritoriálnu orientáciu, pretože svoju legitimáciu 

nachádzajú len v definovanom administratívnom regióne: Tam sú volení alebo zamestnaní 

prostredníctvom oblastných spoločností. Naproti tomu aktéri z oblasti hospodárstva 

a spoločností sú na takéto priestory menej viazaní, pretože by boli vo vysokej miere 

závislí od miestnych spolkov (napr. prostredníctvom subvencií). Ich konanie sa viackrát 

orientuje funkcionálne. Sú v interakcii s tými, ktorí môžu najviac prispieť ku spoločnému 

riešeniu problému. Títo aktéri môžu žiť aj mimo administratívnych hraníc a toto sa deje 

najčastejšie. 

− Hranice medzi štátom a „ne-štátom“ sa posunuli: vzťah hraníc sa stal nepravidelnejší 

a otvorenejší, pretože sa vždy realizuje stále viac aktivít štátu a spoločenstvá v partnerstve 

so súkromným sektorom, keďže sa tvoria verejno-súkromné partnerstvá, funkcie sa 

presúvajú na trhových účastníkov (outsorcing), ale stanovenie cieľov a priorít si 

ponechávajú pre seba. 

− Tradičné právne normy sú ťažšie upotrebiteľné na tieto kooperácie, pretože deľba práce 

s formálnymi politickými zástupcami nie je presne ohraničená a verejné právo nepokrýva 

všetky tieto záležitosti. Je zrejmé, že dnes ide ešte viac o procesy samosprávy, ktoré sú 

relatívne slabo inštitucionalizované a organizované a zbavujú sa právneho justičného 

systému99. 

− Vo všeobecnosti možno konštatovať, že hranice medzi subjektom riadenia a objektom 

riadenia sa rozplývajú, pretože „adresáti riadenia sa zúčastňujú sami na navrhovaní 

pravidiel a ich presadzovaní“ 100. 

− Existuje posun úrovni. Región bol povýšený ako spoločenský relevantná úroveň jednania 

a je vnímaný ako relevantná úroveň spoločenského riadenia101. Diskusiu na túto tému 

možno nájsť v anglosaskej literatúre pod pojmom „new regionalism“ 102  

                                                 
99  SCHNEIDER, J. P. 1996: Kooperative Verwaltungsverfahren – Problemebenen der Kooperation in 
multilateralen Interessenstrukturen, aufgezeigt am Beispiel von nachvollziehender Amtsvermittlung, Vorhaben – 
und Erschlieβungsplan sowie Konfliktmittlung. In: Verwaltungs-Archiv, H. 87, 38-67. 
100 MAYNTZ, R., 2005 
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Regionalizmus a konkurencieschopnosť 
 
Proces globalizácie, vedie k univerzalizácii svetovej ekonomiky, a zároveň pôsobí proces 

diferenciácie, ktorý má za následok jej rozklad na menšie hospodárske celky. Územným 

prejavom diferenciácie svetovej ekonomiky je proces, ktorý je označovaný ako regionalizmus 

(regionalizácia). Podľa R. E. BALDWINA103 je treba regionalizmus chápať z pohľadu procesu 

integrácie, ktorá z globálneho hľadiska síce vedie k prepojovaniu a k rastu súdržnosti 

jednotlivých častí svetovej ekonomiky, z regionálneho hľadiska však prispieva k vytváraniu 

užších väzieb medzi štátmi. 

Základom regionalizmu je región, ktorý predstavuje územný celok so špecifickými 

ekonomickými, sociálnymi, kultúrnymi a politickými rysmi. Regionalizmus teda možno 

chápať aj ako regionálnu politiku so špecifickými znakmi regiónu (regionálny governance). 

Ak zoberieme do úvahy medzinárodnú úroveň, regióny potom môžu mať podoby: 

− makroregión – priestorová štruktúra, ktorá sa vytvára sústredením okolo rozvinutého 

jadra a ekonomiku stavia do funkčnej závislosti, teda do vzájomných závislostí; 

− región – priestor vznikajúci na základe zvláštneho typu medzinárodných zmlúv medzi 

krajinami, ktorý však môže mať aj podobu neformálnej integrácie; 

− subregión – regionálna rastová zóna.  

Podľa OMANA 104  regionalizmus môže byť odpoveďou na globalizáciu a v tom zmysle 

napomáha k posilňovaniu mikroekonomických síl, ktoré riadia globalizáciu v regióne, pri 

stimulácii súťaže, ako aj pri rozširovaní regionálneho trhu. Na národnej úrovni môže 

regionalizácia podnecovať legislatívne reformy a napomáhať tak k otvoreniu ekonomiky, t. j. 

globalizácii. Regionalizmus môže vstupovať do politiky stability a kredibility štátov, ktorá je 

dôležitá pre prilákanie investícií. Je tomu tak za situácie, že podpora takýchto investícií je 

hlavným motívom viacerých regionálnych zoskupení, predovšetkým v rozvojových krajinách. 

                                                                                                                                                         
101 BRENNER, N. 2003: Standortpolitik, state rescaling and the new metropolitan Governance in Western Europe. 
In: DISP 152, 15-25. 
102 HAMILTON, D. 2004: Developing regional regimes: A comparison of two metropolitan areas, In.: Journal of 

Urban Affairs, No. 26, s.455-477. 
103 BALDWIN, RAYMOND, E. 1952: Let's Go into Politics. In : Arneson The ANNALS of the American Academy of 

Political and Social Science. New York: The Macmillan Company, http://ann.sagepub.com/ 
/cgi/reprint/283/1/192, 15. 4. 2005. 

104OMAN, CH. 1996: The Policy Challenges of Globalisation and Regionalisation. OECD Policy Brief, No. 11., 
OECD,. http://www.oecd.org/dataoecd/54/22/31601767.pdf, 20. 5. 2005 
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Avšak ak sa regionalizmus stane ochranárskym nástrojom a prestane tak prispievať k rastu 

konkurencieschopnosti krajiny (regiónu, odvetvia), stratí tým aj hodnotu nástroja 

k zvyšovaniu regionálneho rastu a konkurencieschopnosti na globálnom trhu. Čokoľvek, čo 

obmedzuje efekty, nebude z dôvodu obmedzenia autonómie národných politík, ktoré sú 

spojené s regionálnou integráciou, ospravedlniteľné. Na druhej strane, pokiaľ regionalizácia 

upevňuje vnútornú konkurenciu, môže tým zväčšiť suverenitu spoločných politík proti 

pôsobeniu trhových síl, a tým aj potenciálnu efektívnosť spoločných politických opatrení. 

Zvyšuje sa tým aj konkurencieschopnosť daného regiónu proti zvyšku sveta. Globalizácia 

a regionalizácia vedú k vzájomnému posilňovaniu, pokiaľ politika usiluje o podporu 

konkurencie vo vnútri regiónu a oslabenie moci oligopolov. 

Nerozdeliteľnou súčasťou pojmu konkurencia je nielen globalizácia, ale aj integrácia, ktorá 

prestavuje určitý stupeň prepojenia národných ekonomík. Rozvoj integrácie je podmienený 

rastúcou vzájomnou hospodárskou závislosťou jednotlivých štátov105. Pojem integrácia nie je 

využívaný len na makroekonomickej úrovni, ale aj na mikroekonomickej úrovni kde je 

integrácia chápaná ako proces zbližovania funkčných jednotiek v organizácii. Obrázok 4 

predstavuje typy ekonomických aglomerácií, ktoré môžu vzniknúť integráciou organizácií. 
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Obrázok 4: Rozdelenie typov ekonomických aglomerácií  106 

 
Integrácia podnikov je spájanie dvoch alebo viacerých podnikov pod jedno vedenie. Príčiny 

môžu byť rôzne, od dobrovoľného spojenia v snahe získať lepšie hospodárske výsledky, po 

vynútené spojenie z dôvodu ekonomických problémov. Integrácia môže byť: 

− horizontálna (obrázok 5), kedy sa spájajú podniky s rovnakou alebo podobnou činnosťou. 

Sú tvorené množstvom výrobcov, ktorí sa spájajú do klastra za účelom: 

− docielenia lepších cien pri nákupe materiálu, 
                                                 
105 TRNKA, F. 2004: Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců, Zlín : Univerzita Tomáše 

Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 160 s. ISBN 80-7318-219-X. 
106 SOLVELL, O, GORAN L., KETELS, CH. 2003: The Cluster Initiative Greenbook. Stockholm : Brommatryck AB, 

p. 135. ISBN 91-974783-1-8. 
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VEĽKÝ PODNIK

− lepších predajných možností, 

− spoločného zastupovania na veľtrhoch, v zahraničí a pod. 

 
 
 
 
 
 

Obrázok 5: Horizontálna integrácia 
 
− vertikálna (obrázok 6), kedy sa spájajú podniky s nadväzujúcimi činnosťami, ktoré sa 

prepoja s určitým spravidla väčším podnikom do strategického reťazca preto, aby bolo 

možné s dostatočným časovým predstihom „zasvätiť“ dodávateľov do strategických 

zámerov výrobcov finálnych výrobkov a subdodávatelia mali dostatok času na vývoj 

a prípravu nových modelov svojich subdodávok pre inovovaný finálny výrobok. Ďalšia 

možnosť spočíva v tom, že sa spoja firmy podnikajúce v rovnakej oblasti v rôznych 

profesiách. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6: Vertikálna integrácia 
 

 

 

− konglomerátna (obrázok 7), ktorá spočíva v spojení podnikov s rôznou činnosťou, ktoré 

dopĺňajú a upravujú klasické modely výrobkov veľkého podniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 7: Konglomerátna integrácia 
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Je vhodné – pokiaľ možno –posilniť vlastné pozície oproti ďalším konkurentom, a to 

spoluprácou, ako aj intenzívnym procesom učenia sa od dnešných partnerov, ale zajtra možno 

zase konkurentov. Zo systémového hľadiska moderného manažmentu ide o umenie nahradiť 

„negatívnu kooperáciu“ (boj, súperenie, konkurenciu) jej protipólom, t.j. „pozitívnou 

kooperáciou“ (spoluprácou, alianciou, klastrom)107. 

V súlade s vedeckým skúmaním klastrov, definovaných ako: „geograficky blízke zoskupenie 

vzájomne previazaných podnikov, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb 

a súvisiacich inštitúcií v konkrétnom odbore aj podnikov v príbuzných odboroch, ktoré spolu 

súťažia, ale tiež spolupracujú, majú spoločné znaky a tiež sa dopĺňajú“ 108 , sa postupne 

sformovali nasledovné názory na formy klastrov a podobné zoskupenia založené na 

spolupráci. Ich rozdelenie sa môže definovať nasledovne: 

− vertikálny výrobný reťazec – základom klastra sú nadväzujúce spracovateľské stupne 

výrobného reťazca; reťazec od dodávateľov až po zákazníka možno vymedziť 

prostredníctvom analýzy vstupov a výstupov, 

− zoskupenie prepojených odvetví – vymedzenie sa využíva hlavne pre prepojené 

odvetvia, ktoré sú súčasne i úspešnými vývozcami; základom klastra sú štyri úrovne 

súvisiacich odvetví alebo skupín podnikov ako je výroba finálnych výrobkov, zariadenie 

pre výrobu, špeciálne vstupy do výroby a nadväzujúce služby pre výrobu. Takto sa môžu 

definovať klastre na makroúrovni. Klastre môžu mať veľký rozsah, môžu prekračovať aj 

hranice jednotlivých štátov, 

− regionálny klaster – je to zoskupenie prepojených odvetví v rámci určitého regiónu a 

konkurencieschopných odvetví na svetových trhoch, 

− priemyselná zóna – je chápaná ako lokálna koncentrácia malých a stredných podnikov, 

ktoré sa špecializujú na jednotlivé etapy výrobného procesu, 

− siete – siete podnikov sú blízke priemyselným zónam a boli definované ako špecifická 

forma vzťahov medzi ekonomickými partnermi, ktorá nie je založená na trhoch ale na 

vzájomnej závislosti – kooperácii, 

− inovačné prostredie – ide o vysokú koncentráciu odvetví typu high-tech so zvláštnou 

synergiou ekonomických a inštitucionálnych faktorov, ktoré vytvárajú inovačné 

prostredie.109 

 
                                                 
107 TRNKA, F. 2004 
108  PORTER, M. 1998: The Competitive Advantage of Nations. London, p. 256. 
109 SKOKAN, K. Konkurencieschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava : Repronis, 2004. 135 
s.  
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Výhody a problémy realizácie governance na regionálnej úrovni 
 
Realizácia governance na regionálnej úrovni a vytváranie rôznych klastrov zlepšujú 

konkurencieschopnosť, čo vedie k zlepšeniu výkonnosti podnikania. Úspešné klastre 

ponúkajú zúčastneným spoločnostiam mnoho konkrétnych prínosov, ale majú aj svoje 

problémy. 

 

 

Hlavné prínosy a výhody110 

− Flexibilita vzhľadom na zachovanie regionálnej alebo sektorovej rozmanitosti - otázka 

špecifického inštitucionálneho dizajnu a jeho adaptácie na meniace sa skutočnosti,  

− Príležitosť pre koordináciu a konvergenciu voči štrukturálnej a kultúrnej rozmanitosti 

(manažment diverzity),  

− Príležitosť pre vzdelávanie sa a inovácie,  

− “Druhá najlepšia” alternatíva pracovať za porovnateľných podmienok medzi regiónmi 

v prípadoch v ktorých je nežiaduce alebo politický ťažké aplikovať metódy spoločenstva, 

− Môže pomôcť zlepšiť legislatívu a jej implementáciu, 

− Opatrenia môžu byť prijaté veľmi rýchlo, pretože rozhodovanie nie je predmetom 

dlhotrvajúceho legislatívneho procesu, 

− Príležitosť pre širokú, viacúrovňovú participáciu spoločností, regionálnych a lokálnych 

aktérov. 

Možné problémy pri vytváraní klastrov 

− Vzdelávanie sa a flexibilita závisí na politickej angažovanosti motivácií. Koordinácia 

môže preto skolabovať, ak chýba motivácia, ktorá je tu veľmi dôležitá. 

− Konkurenčná dynamika regionálneho governance by mohla viesť ku “jazde ku dnu”; ak 

významný počet relevantných aktérov sa pokúša vyhnúť “zahanbeniu” z výsledkov 

kontrolného procesu, ktorý by mohol verejne odhaliť ich nedostatočné účinkovanie 

a angažovanosť na dosiahnutých cieľoch. V tomto prípade by boli jednotliví aktéri 

pokúšaní prijať ciele a zámery, ktoré sú ľahko dosiahnuteľné. 

− Pretože governance nepožaduje právne záväznú angažovanosť, môže viesť ku 

“symbolickej politike”. 

                                                 
110 HOMEYER, KLASING, KRAEMER, 2004: Open Method of Co-ordination, 

http://eucenter.wisc.edu/OMC/Papers/Other/environment.pdf 
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− Kvôli nejednotnej implementácií je obmedzený potenciál, vytvoriť pravidla pre jednu 

úroveň a pre porovnateľné podmienky. 

− Významnejšie výsledky sa môžu očakávať len v strednodobom alebo dlhodobom 

horizonte. 

− Kvôli dôležitej úlohe expertov a politikov na najvyššej úrovni existuje riziko 

netransparentnosti realizácie politiky. 

 

 

Regionálny governance na Slovensku 
 
Regionálny governance ako pojem vyjadrujúci riadenie sociálno-ekonomických systémov 

určitého relatívne samostatného teritória má niekoľko konkrétnych prejavov. 111  Procesy 

európskej integrácie a globalizácie vedú k rastúcej územnej konkurencii medzi jednotlivými 

regiónmi, čím komunálne samosprávy sú postavené pred nové výzvy. Skúsenosti zo 

zahraničia i viaceré odborné štúdie potvrdili, že aj región, mikroregión či iné územné 

zoskupenie, možno považovať za špecifický druh produktu. Na báze tohto zákaznícky 

orientovaného prístupu sú ich internou cieľovou skupinou miestni obyvatelia, podnikatelia a 

ďalší aktéri pôsobiaci priamo v lokalite. Externou cieľovou skupinou sú noví investori, turisti, 

návštevníci, médiá a ďalšie subjekty, ktoré nežijú priamo v regióne, avšak môžu istým 

spôsobom ovplyvniť. 

Situáciu v oblasti governance na regionálnej úrovni na Slovensku možno charakterizovať 

prostredníctvom nasledujúcich aspektov: 

− nie sú dostatočne rozpracované a uplatňované regionálne politiky na úrovni 

samosprávnych krajov, 

− sú vypracované koncepcie rozvoja a regionálne politiky, sú však veľmi rozdielne 

a chýbajú skúsenosti z minulosti, samosprávne kraje sa kreovali pred pár rokmi 

− nie je dostatočná efektivita a účinnosť existujúcich mechanizmov, postupov a metodológií 

pre manažment procesov rozhodovania v oblasti regionálneho rozvoja; veľké rozdiely 

medzi jednotlivými regiónmi, 

− je nedostatočná spolupráca regionálnej samosprávy so subjektmi zo zákona 

spoluzodpovednými za regionálnu politiku a regionálny rozvoj (štátna správa, mestá 

a obce) a ďalšími socio-ekonomickými partnermi; súvisí to s krátkou históriou vzniku 

samosprávnych krajov, 
                                                 
111 HITTMÁR, Š. Návrh študijného programu Regionálny manažment. In : Regionálny rozvoj 2005 : Regionálny rozvoj z pohľadu 

integračných procesov. s 26-31. ISBN 80-8070-483-X. 
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− chýbajú znalosti a zručnosti (know-how) pre kvalitné rozhodovacie procesy a manažment 

procesov v oblasti regionálneho rozvoja, 

− sú nedostatočne aplikované skúsenosti a poznatky z podobných procesov spravovania 

v zahraničí, rôzne bariéry, najmä jazykové. 

V súčasnosti sa regionálny rozvoj a uskutočňovanie politiky regionálneho rozvoja realizuje 

v dvoch paralelne sa vyvíjajúcich a vzájomne tesne prepojených koncepčných smerovaniach. 

Ide o vznik a realizáciu regionálnej politiky na poli tvorby vnútroštátnych legislatívnych 

noriem a foriem pomoci zaostávajúcim regiónom a tvorby systému umožňujúceho využívanie 

pomoci určenej na regionálny rozvoj z fondov Európskej únie. Regionálny governance sa 

praktizuje na Slovensku najmä v rámci vyšších územných celkov, ktoré zastrešujú 

a podporujú spoluprácu v rôznych oblastiach a takisto sa vytvorili za účelom cezhraničnej 

regionálnej spolupráce Euroregióny112. 

 

Vyššie územné celky 

Zákon NR SR č.416 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 

a na vyššie územné celky bol schválený 20. septembra 2001. Ustanovuje prechod pôsobností 

z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky, ktorými sú podľa 

osobitného zákona samosprávne kraje. V oblasti regionálneho rozvoja prechádzajú na 

samosprávne kraje nasledovné pôsobnosti v oblasti regionálneho rozvoja: 

− vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,  

− koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja územia,  

− koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja samosprávneho kraja,  

− poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom 

štátnej správy a obcí na základe ich žiadostí. 

Pôsobnosti a kompetencie samosprávnych krajov pre oblasť regionálneho rozvoja boli týmto 

zákonom vymedzené predovšetkým v rovine tvorby strategických a plánovacích regionálnych 

dokumentov. Samosprávny kraj vystupuje tiež v úlohe koordinátora koncepčných 

rozvojových zámerov kraja a akéhosi informátora o situácii v regióne, ktorého má robiť na 

požiadanie rezortov, respektíve obcí. 

 

 

 
                                                 
112 http://www.civil.gov.sk/archiv/CASOPIS/2002/17/1722ma.htm 
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Euroregióny 

Dobrým príkladom regionálnej cezhraničnej spolupráce sú Euroregióny. Tieto združenia vyhľadávajú 

a sprostredkúvajú partnerstva medzi regiónmi jednotlivých štátov, pomáhajú pri nadväzovaní a rozvoji 

cezhraničnej spolupráce, zabezpečujú poradenstvo a poskytujú informácie týkajúce sa cezhraničnej 

spolupráce v EÚ a pri podávaní projektov, organizujú semináre a vzdelávacie aktivity a pod.  

Možno očakávať, že dobrý governance môže prispieť v strednodobej perspektíve k zmene 
kvality spravovania na regionálnej úrovni v nasledujúcich oblastiach: 
− vyššia dôvera občanov v regionálnu samosprávu a vyššia účasť vo voľbách do orgánov vyšších 

územných celkov a tým vyššia verejná zodpovednosť zvolených predstaviteľov, 

− zvýšenie efektivity pri príprave programovacích dokumentov a tým hospodárnejšie vynakladanie s 

verejnými zdrojmi, 

− vyššia transparentnosť rozhodovania, dodržiavanie zákona a tým zúženie priestoru pre 

klientelizmus a korupciu, 

− vyššia spoluúčasť pri príprave a implementácii rozhodnutí a tým vyššia kvalita a akceptovateľnosť 

rozhodnutí, 

− vyššia kvalita procesov a výstupov v oblasti regionálneho rozvoja. 

 

 

Prístup Leader 
 
Na podporu budovania a rozvoja miestnych partnerstiev, zlepšovania správy, riadenia 

a mobilizáciu rozvojového potenciálu vo vidieckych oblastiach slúži prístup Leader v rámci 

Osi 4 Programu rozvoja vidieka. Veľký potenciál pracovnej sily v spojitosti s významným 

prírodným a kultúrnym dedičstvom ponúka široké možnosti pre rozvoj vidieka. Impulzom pre tento 

rozvoj je práve prístup „zdola-nahor“, charakteristický pre Leader, ktorý kladie dôraz na aktívnu účasť 

občanov žijúcich v danom území pri smerovaní a rozhodovaní o aktivitách, ktoré majú prispieť 

k integrovanému rozvoju územia. Pri implementácii tohto prístupu sa využijú odborné kapacity 

vybudované v predchádzajúcich projektoch, ako aj ich skúsenosti. Slovensko nerealizovalo prístup 

Leader v rámci svojho sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v 

rokoch 2004 – 2006. Avšak v rámci opatrenia Technická pomoc predvstupového programu SAPARD 

boli uskutočnené aktivity typu Leader. Výstupom projektu bolo zostavenie a riadenie stratégií 

sociálno-ekonomického rozvoja typu Leader. Pretože sa SR doteraz nezúčastnila implementácie 

prístupu Leader s výnimkou programu Technickej pomoci SAPARD, Ministerstvo pôdohospodárstva 

SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR musí stanoviť a vypracovať všetky základné 
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administratívne rámce pre zabezpečenie efektívnej implementácie tohto prístupu v rámci osi 4 v 

podmienkach SR. Hlavné ciele tohto opatrenia sú:113 

− vytvoriť a mobilizovať miestne akčné skupiny s cieľom podporiť diverzifikáciu na 

vidieku 

− povzbudiť a zapojiť občanov žijúcich v danom území pri smerovaní a rozhodovaní o 

aktivitách, ktoré majú prispieť k integrovanému rozvoju územia. 

− podporovať realizáciu stratégií miestneho rozvoja 

− implementovať projekty spolupráce 

− chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a oživovanie územia  

 

 

Význam regionálneho governance pre lesníctvo 
 
Hlavná podstata governance spočíva v tom, že naň neexistuje žiadna schéma, lebo governance 

je spolupráca rôznych aktérov, ktorí sú ale súčasne slabo inštitucionalizovaní. Regionálny 

governance sa vykresľuje prostredníctvom kooperácie rozličných aktérov so spoločne 

stanoveným cieľom. Partneri kooperácie môžu byť v rôznych vzájomných vzťahoch 

(administratívnych, politických, civilných, spoločenských) a nemusia mať presné 

kompetencie v otázkach, ktoré sú základom kooperácie.114 Governance ako pojem sa môže 

používať ako prostriedok, aby sa kompetencie usporiadali nanovo. Je otázne, či je možné 

hovoriť o governance, keď sa vo všeobecnosti používa namiesto „governance“ pojem 

„komunálna spolupráca“. Kooperácie takéhoto druhu sa nachádzajú aj v lesníctve na 

regionálnej úrovni a subjekty obhospodarujúce lesnú pôdu ich praktizujú v mnohých 

oblastiach. Lesné hospodárstvo postupne objavuje výhody governance na regionálnej úrovni, 

najmä kvôli vstupu Slovenska do EÚ a posilňovania úlohy regiónov.  

Lesné hospodárstvo je previazané na viaceré odvetvia a tým sa vytvárajú predpoklady na 

uplatňovanie governance na regionálnej úrovni. Hlavné oblasti kde by sa lesné hospodárstvo 

malo na regionálnej úrovni angažovať sú nasledovné: 

− Lesné hospodárstvo a vodné hospodárstvo 

− Lesné hospodárstvo a ochrana prírody 

− Lesné hospodárstvo a energetika 
                                                 
113 Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013, 
http://www.land.gov.sk/sk/?navID=1&id=506 
114 HANSEN C., 2004: Regional Governance ausserhalb von Verdichtungsräumen. In: Kleinfeld R., Plamper H., 
Huber A. (Hg.) Regional Governance – Steurung, Koordination und Kommunikation in regionalen Netzwerken 
als neue Formen des Regierens. Band 1, V&V Unipress, Osnabrück, s. 225-236 
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− Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

− Lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 

− Lesné hospodárstvo a turizmus 

 

Lesné hospodárstvo a vodné hospodárstvo 

Les má významný vplyv na kolobeh vody v krajine a na kvalitu vodných zdrojov. Je to dané 

najmä jeho schopnosťou minimalizovať povrchový odtok a brániť erózii pôdy, čím sa 

zlepšuje vsakovanie zrážok do podzemných pôd a znižuje riziko povodní, ako aj obsah 

splavenín v povrchových vodách. Z týchto dôvodov je veľmi dôležitá medzisektorová 

spolupráca v pri správe vodných zdrojov, kde je potrebné zahrnúť všetkých relevantných 

aktérov.  

Lesné hospodárstvo a ochrana prírody 

Chránené územia (CHÚ) sa z veľkej časti vyhlasujú v človekom menej dotknutej 

a zachovalejšej časti krajiny, ktorou sú lesy. Tieto sa udržali prevažne na plochách menej 

vhodných pre poľnohospodárstvo. Lesnatosť chránených území je až 72,6 %. 

Lesné hospodárstvo a energetika 

Snaha o zmierňovanie klimatickej zmeny, zvyšovanie energetickej sebestačnosti a riziká 

vyplývajúce z obmedzujúcej sa dostupnosti fosílnych palív sa odrážajú v energetickej politike 

EU, ktorej jednou z priorít je rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Podiel 

OZE na spotrebe prvotných energetických zdrojov (PEZ) v 27 štátoch EU je 13 % a podiel 

drevnej biomasy približne 7 %. Na Slovensku je podiel OZE na celkovej spotrebe PEZ 5 % 

a súčasný podiel drevnej biomasy približne 2 %. Na podporu energetického využívania 

biomasy ako najvýznamnejšieho OZE bol schválený v roku 2005 Akčný plán pre biomasu EÚ, 

ktorý zaväzuje členské štáty vypracovať vlastné akčné plány zohľadňujúce vývoj 

produkčného potenciálu biomasy a štruktúry jeho spotreby. Cieľom v roku 2020 je 

dosiahnutie 20 % podielu OZE na celkovej spotrebe PEZ v EÚ a podielu biomasy 12 %. 

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Lesné hospodárstvo produkuje základnú surovinu pre drevospracujúci priemysel, ktorý 

následne vytvára spracovaním tejto suroviny vyššiu pridanú hodnotu. Zo zahraničia sú známe 

príklady, kde sú lokálne úzko prepojené lesné podniky a lokálni spracovatelia dreva. 

Lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka 

Lesné hospodárstvo sa v EÚ vníma ako integrovaná súčasť rozvoja vidieka. K hlavným 

cieľom politiky rozvoja vidieka EÚ patrí zvyšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach 

a podpora diverzifikácie hospodárskych činností. Politika rozvoja vidieka EÚ v súčasnosti 
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prechádza od sektorového k regionálnemu prístupu. Dospelo sa k presvedčeniu, že rozvoj 

vidieckych oblastí sa nemôže zakladať len na samotnom poľnohospodárstve a riešenie 

sociálnych problémov vidieka súvisí so zvyšovaním zamestnanosti na vidieku najmä 

diverzifikáciou ekonomických aktivít a rozvojom služieb, s cieľom zvýšenia príjmov vo 

vidieckych a horských oblastiach. 

Lesné hospodárstvo a turizmus 

Prírodné územie s dominujúcimi lesnými spoločenstvami slúži na oddych, šport, rekreáciu, 

liečenie a rôzne kultúrne vyžitie. Tvoria ho lesy a lúky na lesných pozemkoch a areály 

účelových zariadení, ktoré sa využívajú na turistiku a rekreáciu, ako aj na zber plodov, húb, 

poľovníctvo a pod. Vyznačené lesné cesty možno využívať tiež na rôzne športové aktivity, 

ako sú cykloturistika, jazda na koňoch, štvorkolkách, alebo ako lyžiarske trate). Cieľom 

hospodárenia v lesoch s významnou rekreačnou a zdravotnou funkciou je vytvoriť optimálne 

podmienky na plnenie ich poslania vytváraním biologicky bohatej a esteticky pôsobivej lesnej 

prírody, prispôsobenej potrebám a záujmom návštevníkov lesa, pri súčasnom zachovaní 

biologickej diverzity a produkčných schopností lesa.  

V lesníctve sa objavuje regionálny governance na rôznych úrovniach z hľadiská 

horizontálnych, vertikálnych a latentných štruktúr. V nasledujúcich kapitolách sa uvádzajú 

niektoré príklady regionálneho governance v lesníctve z hľadiská rôznych štruktúr, resp. 

zainteresovaných aktérov. 

 

 

Regionálny governance v lesníctve z hľadiská horizontálnych štruktúr 
 
Ako príklad regionálneho governance z hľadiská horizontálnych štruktúr možno za odvetvie 

lesného hospodárstva uviesť regionálne združenia neštátnych vlastníkov lesa (napr. Gemerské 

združenie vlastníkov neštátnych lesov, Liptovsko-Tatranské regionálne združenie vlastníkov 

lesov, Turčianske regionálne združenie vlastníkov lesov, atď.). Jednotlivé regionálne 

združenia sú na národnej úrovni asociované v Únii regionálnych združení vlastníkov 

neštátnych lesov Slovenska. Hlavná náplň a zámery združení vlastníkov lesa na regionálnej 

úrovni sú tieto: Združenia vlastníkov nie sú regionálne siete. Podľa definície sú regionálnym 

aktérom... 

− zúčastňujú sa na tvorbe a realizácií politiky a legislatívy týkajúcej sa lesného 

hospodárstva, hlavne v oblasti spojenej s otázkami vlastníctva lesa, 



 
 

61

− podporujú diskusiu a formuláciu spoločných záujmov svojich členov a ich presadzovanie, 

pričom spolupracujú s orgánmi štátnej správy, 

− presadzujú oprávnené záujmy vidieka do štátnej politiky a zákonodarstva, 

− aktívne spolupracujú s Ministerstvom pôdohospodárstva v oblasti týkajúcej sa definovania 

a objasnenia hraníc lesného majetku. 

− poskytujú odborné poradenstvo pri hospodárení v lese, pri zostavovaní lesných 

hospodárskych plánov a pri ostatných aktivitách a činnostiach, 

− spolupracujú s domácimi a zahraničnými partnermi na spoločných akciách a programoch, 

− zabezpečujú vzdelávanie, exkurzie a iné akcie podľa záujmu jednotlivých členov 

− zastupujú členov lesa v rámci Únie súkromných vlastníkov lesa, ktorá zastupuje záujmy 

vlastníkov lesa na národnej úrovni, 

− koordinujú spoločné aktivity svojich členov, 

− koordinujú a spolupracujú v obchodnej činnosti, 

− sú aktívne pri určení výšky kompenzácie náhrad pre vlastníkov lesa, ktoré sú výsledkom 

nových environmentálnych obmedzení vzťahujúcich sa na tradičné obhospodarovanie 

lesa. 

 

 

Regionálny governance v lesníctve z hľadiská vertikálnych štruktúr 
 
Lesné hospodárstvo je významným prvkom podpory ekonomickej prosperity vidieckych 

komunít. Zároveň vytvára príležitosti pre zdieľanie dobrej praxe integrovaného a trvalo 

udržateľného lesného hospodárstva a navrhuje využitie skúseností v ďalších teritóriách. 

Obhospodarovatelia lesa vytvárajú klastre nielen z hľadiská horizontálnych štruktúr ale aj 

vertikálne (spolupráca s vyššími územnými celkami a aktérmi z iných odvetví z rôznych 

úrovní). Ako príklad regionálneho governance z hľadiska vertikálnych štruktúr možno uviesť 

projekt Robinwood, kde spolupracovali zástupcovia VÚC Prešov, VÚC Košice, Slovenskej 

agentúry životného prostredia, Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych 

lesov, mesta Stará Ľubovňa, Technickej univerzity Košice a občianskych združení. 

Základným cieľom projektu bolo podporiť aktivity v regiónoch, ktoré smerujú k lepšiemu 

využívaniu prostriedkov integrovaného lesného hospodárstva so zreteľom na využitie 

alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie v oblasti energetiky. V rámci projektu sa 



 
 
62 

sformoval tím zložený z viacerých členov s rôznymi, navzájom sa dopĺňajúcimi skúsenosťami 

a špecializáciami. Spolupráca sa zamerala na tieto oblasti:115 

− Hydrogeológia - riešenia, prispievajúce k prevencii erózie, kontrole zosuvu pôdy a záplav 

prostredníctvom riadenia lesného hospodárstva. 

− Lesný manažment - lepšie riadenie lesného hospodárstva prostredníctvom výmeny 

najlepšej praktiky a riešenia problémov lesnej certifikácie, riadenia a plánovania. 

− Energetika - zvýšenie používania lesnej biomasy na produkciu CO2 neutrálnej energie z 

udržateľného zdroja. 

− Komunikácia - komunikácia o nových vývojových trendoch pre vidiecke a horské oblasti 

partnerských regiónov ako nevyhnutný nástroj ako spropagovať dobré praktiky medzi 

regionálnymi partnermi. 

Hlavným zámerom a cieľmi tejto spolupráce na regionálnej úrovni s ohľadom na jednotlivé 

oblasti bolo: 

− Znižovanie hydrogeologickej nestability regiónu, 

− Zlepšenie hydrogeologických podmienok území partnerských regiónov za pomoci 

zdieľania skúseností partnerov, 

− Integrácia s manažmentom lesov (lesy môžu byť v závislosti od typu ich manažmentu 

určujúcim prvkom hydrogeologickej stability), 

− Prostredníctvom manažmentu lesného plánovania a certifikácie zlepšiť a zefektívniť 

hospodárenie v lesoch, 

− Snaha o trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch (vyvážené využitie všetkých funkcií 

lesa), 

− Poukázať na možnosť a potrebnosť diverzifikácie energetických zdrojov na území 

východného Slovenska 

− Získať užitočné skúsenosti, využiť špecifickosť regiónu a poukázať na výhody 

a nevýhody spracovania a využívania biomasy. 

Nevyhnutnou súčasťou úspechu uvedeného typu spolupráce bola kontinuálna výmena 

informácií medzi partnermi formou stretnutí, workshopov a študijných ciest, zapojenie 

všetkých kľúčových aktérov a expertov v tomto sektore, vytvorenie silných, stabilných 

partnerstiev v jednotlivých odborných sférach, ich prepojenie a diskusné stretnutia. 

 

                                                 
115http://www.vucpo.sk/ganet/vuc/po/portal.nsf/wdoc/33d6b2eb64c53c3cc125738b0031f5f5/$FILE/Robinwood_
brozura.pdf 
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Regionálny governance v lesníctve z hľadiská latentných štruktúr 
 

Princíp regionálneho governance spočíva v tom, že existuje množstvo subjektov, ktoré 

dopĺňajú a upravujú výsledný produkt väčšieho producenta. Príklady na takéto štruktúry 

v lesnom hospodárstve je pomerne zložité nájsť. Možno ako príklad uviesť subjekty 

poskytujúce a zabezpečujúce rekreačné služby, ktoré využívajú prírodné prostredie 

a existujúcu infraštruktúru v lese (lesné náučné chodníky, lavičky a pod.) a poskytujú turistom 

ďalšie doplnkové služby (sprievodcovstvo, ubytovanie v lesnom prostredí a pod.) 

 
 
Zhrnutie a záver 
 
Pre ekonomický rast každej krajiny sú dôležité dve veci:  

1) celkové prostredie, - napríklad legislatíva alebo banková infraštruktúra musia 

prinajmenšom zodpovedať prostrediu konkurenčných krajín,  

2) úroveň lokálnych prostredí, - t. j. ako je podporovaný rozvoj v rámci regiónov a rozvoj 

jednotlivých firiem.  

A práve tieto lokálne schopnosti a znalosti sú v dnešnom globálnom svete čím ďalej 

významnejšie. Súčasťou tohto prostredia sú tiež univerzity a miestna (regionálna) samospráva, 

ktoré môžu pomáhať pri rozvoji miestnych (regionálnych) špecifík. Oproti predchádzajúcemu 

trendu vertikálnej integrácie izolovaných firiem sa teraz firmy skôr spojujú do sietí – klastrov. 

Takto zapojená firma je pružnejšia, môže sa lepšie sústrediť na svoje silné stránky, pretože 

aktivity mimo jadra podnikania zabezpečuje formou subdodávok. Súčasne ale spolupracuje 

s ďalšími firmami v oblastiach, kde je to efektívne, napríklad v podpore exportu. Podľa 

Portera (2000)116 „stimulovanie klastrov by malo tvoriť základ stratégií regionálneho rozvoja“. 

Podľa OECD117 „problémom malých firiem nie je ich veľkosť ale ich izolácia“. Preto sa 

spoločnosti spájajú lokálne, aby rástli globálne.  

Čo sa týka regionálneho governance a jeho významu existujú dva tábory. Jedni sú toho 

názoru, že governance nemá väčší význam z hľadiská hľadania nových riešení a viac menej 

spôsobuje zmätok, pretože sugeruje niečo nové ale naďalej nachádza už známe veci. Druhý 

tábor považuje governance ako užitočný a potrebný pre nové formy riadenia spoločnosti.118 

                                                 
116 PORTER, M., 2000 
117 OECD, 2005 
118 PÜTZ M., 2004: Regional Governance. Theoretisch-konzeptionell Grundlagen und eine Analyse nachhaltiger 

Siedlungsentwicklung in der Metropolregion München, München 
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Samozrejme že aj tu narazíme na určité rozčarovanie oproti očakávaným potenciálom. 

Dôvody preto sú:119 

− Komplexnosť samosprávy a „vlastného riadenia“ je príliš veľká, aby sa mohla ošetriť 

jedným jednotným prístupom, 

− Mechanizmy governance sa dajú na vysokej úrovni abstrakcie relatívne ľahko pochopiť a 

popísať, ale vypovedacia sila je potom nízka. 

Na druhej strane sa s governance sa spája perspektívna zmena: ide o tvorbu akcieschopných 

kolektívov, pričom proti slabo inštitucionalizovanému charakteru takýchto systémov stojí 

v popredí otázka regulačných systémov 120 . Vynegociovaná tvorba rozhodnutí je pritom 

podstatná. Dôležitú úlohu hrajú učebné procesy a s tým spojené zmeny v myslení, 

nastaveniach a hodnotách.121 

V nasledujúcich rokoch sa pravdepodobne budú zvyšovať rozdiely v ekonomickej výkonnosti 

jednotlivých regiónov. Tie regióny, ktoré dokážu identifikovať svoje špecifiká a tiež na nich 

stavať a ktoré budú podporovať tímovú spoluprácu za účasti podnikateľov, univerzít a ďalších 

inštitúcií, budú najlepšie vybavené k tomu, aby oslovili zahraničné trhy. 
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Governance v modernom štáte 
 

Karol Decsi 122 

 

 

Úvod 
 

Moderný štát podlieha zreteľnej zmene: je nútený z mnohých dôvodov (nielen finančných) 

prispôsobiť svoje zariadenia a činnosti novým prístupom. Tradičné funkcie, ktoré sa pripisujú 

štátu, vykonávajú transnacionálne a internacionálne organizácie, ktoré však nevykazujú 

žiadny sklon k jednotnej tvorbe. Vôbec Európa, resp. Európska únia vykazuje vlastný 

politický systém, v ktorých sú koncepty moci spolčené a ktoré sa už nevedia organizovať 

v rámci štátu – hovoríme tu o tzv. mnohoúrovňovej štátnosti.123 Štát, ako taký, spĺňa mnohé 

funkcie, ktoré spoločensko-ekonomické organizácie (napr. podniky) nevedia splniť, pretože 

štát je výsledkom politických procesov a rozhodnutí. BENZ okrem iného definuje päť 

procesov, ktoré môžu podnietiť zmenu v štáte: internacionalizácia, globalizácia,  

regionalizácia, individualizácia a pluralizácia, ktoré znamenajú nové ponímanie štátnej 

činnosti a tým aj zmenu štruktúry štátu.124  

V nasledujúcom príspevku sa najprv budeme zaoberať výkladom pojmu štát, resp. moderný 

štát, ktorého vznik podnietila evolučná teória: to, čo je moderné na štáte, je jeho funckionálna 

diferenciácia. Ďalej sa zaoberáme pojmom governance, na ktorý je možnosť pozerať sa 

z rozličného uhlu pohľadu. Governance znamená zmenu moci v modernom štáte, novú formu 

medzinárodnej politiky, ako aj zmenu formy v organizáciách a interné organizačné zmeny vo 

(verejnej) správe, v spolkoch, v podnikoch, na trhoch a v regiónoch. Okrem toho nás zaujíma 

nielen otázka riadenia ale aj vedenia štátu. Štát, ktorý sa vyvinul v rámci spoločenskej 

reorganizácie má na presadenie si svojich záväzných nariadení inštitúcie, ktoré sú zodpovedné 

za implementáciu politických rozhodnutí v štáte. Jednou z inštitúcií štátu je aj správa, ktorou 

sa bližšie zaoberáme z organizačného hľadiska. 

                                                 
122 Mag. phil. Karol Decsi vyštudoval politické vedy na Universität Wien (Fakultät für Sozialwissenschaften), 
kde sa ďalej v rámci doktorandského štúdia venuje problematike správy v Európskej únii a súčasne je aj 
doktorandom na Ústave verejnej politky (Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského 
v Bratislave), kde sa venuje bezpečnostnej politike Európskej únie, politicko-administratívnym vzťahom 
a komparatívnej verejnej politike.  
123 BENZ, ARTHUR (2001): Der moderne Staat: Grundlagen der politologischen Analyse. München/Wien: 
Oldenbourg Wissenschaftsverlag. S. 228-230. 
124 ibid. 
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Ďalším dôležitým faktom je, že štát ako politicko-ekonomická kategória nezaniká, iba sa 

menia v politicko-spoločenskom prostredí formy vládnutia, resp. riadenia v modernom štáte, 

ktoré sa chápe ako governance. Tento pojem sa používa v rôznych oblastiach, napr. 

v teritoriálnom kontexte, na regionálnej, európskej alebo globálnej úrovni a tiež vo 

viacúrovňovom systéme. Okrem toho sa dá povedať, že governance koncept vedie 

k z lepšeniu kvality demokracie, pretože sa strácajú hranice medzi štátom a spoločnosťou 

prostredníctvom spolupôsobenia štátnych a neštátnych aktérov, a tým je governance kľúčom 

k riešeniu kolektívnych problémov spoločnosti. Asi najlepšou odpoveďou na riadenie 

v oblasti lesníctva je koncept good governance, teda správne riadenie, pretože strach pred 

katastrofami otvára politické povedomie, ktoré potrebuje pohľad z interaktívneho hľadiska, 

v ktorom sa spolu rôzni aktéri podieľajú na riešenie nedostatkov v modernom štáte. Princípy 

governancu tak vyostrujú pozornosť kvality a efektivity v rôznych rozhodovacích štruktúrach. 

Globálne problémy, ako je napríklad zmena klímy, však potrebujú ostrejší fokus na tieto 

priestory, v ktorých sa synergeticky spoja rôzne časti oblastí do kompletného systému 

a presne sa vymedzia hranice zodpovednosti na lokálnej úrovni, ktorými by sa mali zaoberať 

hlavne komunálni politici.  

Ako vidno, pri pojme governance v modernom štáte 21. storočia sa stretávame s rôznymi 

perspektívami, ktoré vyžadujú privatizáciu štátnych úloh, pričom zásadné úlohy by však mali 

zostať verejnej správe. Vybudovanie governance sietí znamená preto kooperáciu verejných 

a privátnych aktérov, pričom by sa však štát mal orientovať iba na úlohy ako je obrana 

a ochrana súťažných podmienok, ochrana vo vnútri štátu a právna ochrana, a komplexné 

úlohy, akými sú napríklad globálne problémy (napr. zmena klímy), by mal ponechať na 

lokálnych aktérov (komunálni politici), ktorí sa dostatočne organizujú tak, aby vedeli 

spolupôsobiť s odborníkmi z praxe, ktorí sa touto tematikou zaoberajú. Správa na lokálnej 

úrovni by preto mala vytvoriť také podmienky, aby bolo schopné umožniť synergiu týchto 

dvoch aktérov. Pre zlepšenie práce správy na lokálnej úrovni je preto potrebné, aby sa riadila 

konceptom New Public Management a využívala pri tom elektronické spravovanie, ktoré jej 

uľahčí samotnú prácu, a tým sa skrátia nielen logistické cesty, ale znížia sa i transakčné 

náklady a tým sa zlepší aj transparentnosť správy.125 

V tomto príspevku sa preto pozeráme na moderný štát ako na právny a politicko-ekonomický 

útvar a riadenie v ňom  zhŕňame do pojmu governance, pod ktorým rozumieme nové politické 

                                                 
125 Štát je ovplyvňovaný svojimi inštitúciami, ktoré si vytvárajú vlastné normy spravovania a závádzajú sa nové 
ekonomické formy (napríklad aj do štátnej správy), ktoré sú známe pod pojmom New Public Management, ako 
nové chápanie správy a vyúsťujú do konceptov ako napríklad elektronická správa (eGovernment). 
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riadenie v štáte. Toto riadenie je ovplyvňované rôznymi aktérmi, ktorí však nemajú možnosť 

rozhodovania, ktoré si stále ponecháva štát. Governance popisuje teda formy spoločenského, 

ekonomického a politického regulovania, koordinácie a riadenia v komplexných inštitučných 

štruktúrach, v ktorých spolu pôsobia štátni i súkromní aktéri. Jedná sa tu hlavne 

o ovplyvňovanie štátu týmito aktérmi, do ktorých sa vláda nezapája a ktorú PETERS a PIERRE 

popisujú pojmom „governance without government“126. Riadenie štátu znamená aj správne 

riadenie v spoločnosti127.  

Pre našu potrebu uvádzame, že pojem governance sa vzťahuje na OECD krajiny, ktoré sú 

modernými vysoko rozvinutými štátmi, a governance v nich preto predstavuje súhrn 

rozličných foriem kolektívnych spoločenských smerníc. 128  Okrem toho vychádzame 

z rôzneho chápania medzi pojmami government, ktoré znamená vládu a governance, ktoré 

znamená vládnutie, resp. riadenie (bližšie pozri neskôr) a opierame sa pritom na tabuľku č. 3, 

kde BENZ robí prehľad týchto pojmov pomocou rozličných dimenzií pojmu politika (polity, 

politics, policy) s výkladom ktorých sa tu bližšie nezaoberáme, iba sa snažíme porovnať 

formy riadenia vo forme Government (t.j. štát versus trh resp. spoločnosť) a Governance (t.j. 

štát, trh, siete a komplementárne formy riadenia).129 

Tabuľka č. 2: Government a Governance ako perspektíva politickej vedy. (upravené) 130 

 Government 
štát vs. trh resp. spoločnosť 

Governance 
štát, trh a siete (networks) 

komplementárne formy riadenia 
polity • fokus a štát 

• väčšinová demokracia a hierarchia 
ako najdôležitejšia inštitúcia 

• inštitučná štruktúra, ktorá spája hierarchické elementy, 
systém vyjednávania a mechanizmus súťaže 

• siete (networks) 
politics • súťaž medzi stranami o moc 

a medzi záujmovými skupinami 
o vplyv 

• smernica, ktorá rieši konflikty 
pomocou rozhodnutia príslušných 
štátnych orgánov a presadenia 
štátnych rozhodnutí  

• konflikty medzi vládnucimi/riadiacimi a postihnutými 
aktérmi 

• riadenie a koordinácia v kontexte inštitučného systému 
pravidiel vyjednávania štátnych a/alebo spoločenských 
aktérov  

• prispôsobenie inštitučných systémov pravidiel  

policy • zákonodarstvo (príkazy a zákazy) 
• rozdelenie verejných výkonov  

• dorozumievanie (v sieťach a spoločnosti), 
kompromisy, výmenné obchody 

• koprodukcia kolektívnych statkov 
• inštitučná politika (management inštitučnej zmeny) 

                                                 
126 GUY PETERS / JOHN PIERRE: Governance without Government? Rethinking Public Administration. Journal of 
Public Administration Research and Theory, Vol. 8, 1998. 
127 K tomuto bližšie pozri: KATARÍNA STAROŇOVÁ / EMÍLIA SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ [editorky] (2006): Verejná 
politika a miestna samospráva: štyri princípy spravovania. Bratislava: ADIN, s.r.o., prvé vydanie. 
128 THOMAS RISSE (2006): Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit: Reformen ohne Staat? Votrag auf 
dem Plenum III „Reform ohne Staat? – Wieviel Staat benötigt Reformpolitik?“, Kongress der Deutschen 
Vereinigung für Politikwissenschaft, Münster, 25.-29.9.2006. Pozri aj: 
https://www.dvpw.de/fileadmin/docs/2006xRisse.pdf; Download 12.11.2008. S. 4-5. 
129 Bližšie pozri v: ARTHUR BENZ [Hg.] (2004): Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine 
Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH. 
130 ibid.  
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Štát ako politicko-ekonomická kategória 
 
Predtým, ako sa budeme zaoberať s pojmom governance, resp. riadením v modernom štáte, je 

pre nás z politologického hľadiska nevyhnutné si definovať pojem štát, ktorý vyčleňujeme zo 

štátnej teórie. Z historického hľadiska je štát produktom evolučného vývoja spoločnosti131. 

Hlavne v sociologickej literatúre sa stretávame tiež s pomenovaním spoločenská teória, resp. 

teória o spoločnosti, ktorá je podľa WIMMERA výsledkom historicko-filozifických dejín 

Darwinovej evolučnej teórie, ktorá tvorí teoretický fundament rôznych nábehov smerujúcich 

k zvyšovaniu socializácie organizmov tzv. societies, ktoré neskôr vyúsťujú do nových 

moderných teórií o štáte.132  

WIMMER rozlišuje okrem toho dva pojmy o štáte 1. predmoderný štát (t.j. hierarchicky-

stratifikované spoločnosti) a 2. moderný štát (t.j. funkcionálne diferencované spoločnosti), 

ktoré si stručne načrtneme v tabuľke č. 4. V jeho spoločenskej teórii, ktorá je založená na 

evolúcii politiky, skúma na základe evolučnej teórie, ako sa tvorili jednotlivé spoločnosti 

a ako sa postupne zo spoločností vytváral štát a ktorí predstavitelia sa zaoberali systémovým 

a evolučným pozorovaním tejto politickej dimenzie. Jeho analýza sociálnych a politických 

systémov je zreteľná: WIMMER rozpracuje vo svojej teórii humanistickú perspektívu 

a rozpoznáva v tomto dozrievajúcom procese sociálne, ekonomické a politické inštitúcie, 

ktoré vznikajú v rámci reorganizácie politických rozhodovacích štruktúr a formujú moderný 

štát ako rozsiahly proces funkcionálnej diferenciácie, kde rozlišuje makro-štruktúru, resp. 

subsystémy politického systému a evolučné mechanizmy.  

Jeho predstava, kde sa v strede záujmu nachádza štát ako subsystém obkolesený systémom 

politických strán (t.j. štát ako centrum politického systému), ktorého súčasťou sú záujmové 

skupiny, je však trochu nepresná. Záujmové skupiny možno totiž skôr priradiť k politickej 

verejnosti, ktorá spolu s ďalšími neoficiálnymi aktérmi verejnej politiky ovplyvňuje 

oficiálnych aktérov (teda legislatívu a exekutívu), t.j. systém, ktorý je založený na „politickej 

hre“ strán, ktoré na základe legitimácie občanov vysielajú svojich predstaviteľov do zákono- 

a výkonodarných orgánov a týmto spôsobom ovplyvňujú tento „reprezentatívny“ proces 

tvorby politiky. 

                                                 
131 Ak spoločnosť chápeme ako asociáciu slobodných a rovných ľudí (vlastníkov), tak potom máme pri pojme 
štát vždy dočinenia s nad- a podriadením, s mocou a vládou, a štát preto charakterizujeme ako organizovanú silu 
(autoritu), resp. moc.  
132 HANNES WIMMER (1996): Evolution der Politik: von der Stammesgesellschaft zur modernen Demokratie. Mit 
einem Vorwort von Anatol Rapport. Wien: WUV-Universitätsverlag. 
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Tabuľka č. 3: Klasifikácia štátu podľa formy spoločenskej diferenciácie a formy politiky 
133  

predmoderný štát moderný štát 
• politicky decentralizovaný (európsky 

feudalizmus, indický kastový systém) 
• tradicionálna moc na základe dedičstva alebo 

autorita daná Bohom 
• lojalita založená na prísahe vernosti, 

poddanstvom a nevoľníctvom 
• štátne organizovaný (mestské štáty, impériá) 

• centrálne organizovaný 
• „legálna moc“ na základe zvolených 

predstaviteľov a byrokratickej správy 
• byrokraticky-autoritatívny režim (napr. vojenské 

diktatúry, atď.) 
• inštitučná homogenita na štátnom území 
• demokracie 

 
 

Epochálny vývoj štátu v Európe možno ďalej stručne zhrnúť v tabuľke č. 4, kde je zmiešaný 

vývojový stupeň predmoderného a moderného štátu a krátko charakterizovaný proces 

spoločenskej modernizácie, t.j. racionalizácie, zriaďovania, funkcionálna diferenciácia, 

integrácia a unifikácia v spoločnosti, v ktorej sloboda jednotlivca predstavuje najväčšiu 

hodnotu.134  

 

Tabuľka č. 4: Vývoj štátu v Európe 135  

vývojový stupeň primárne ciele nové inštitúcie 
z feudalizmu k absolutistickému 
štátu 

• centralizácia štátnej moci na 
území 

• zaistenie mieru 

• stavovské zhromaždenie 
• stojace armády 
• správa 
• jednotné právo 
• jednotná mena 
• jednotná súdna právomoc 

liberálny ústavný štát • obmedzenie štátnej moci • parlament ako zákonodarný 
orgán 

• ústava 
• rozdelenie moci 
• základné práva 

národný štát • integrácia všetkých občanov • všeobecná školská dochádzka 
• branná povinnosť  

demokratický sociálne 
prosperujúci štát 

• participácia občanov 
• zabezpečenie sociálnych práv 

• všeobecné volebné právo 
• politické strany a zväzy 
• sociálne zabezpečenie 

a prevody 
 

Z predchádzajúcich obrázkov a výkladov vidno, že vymedzenie pojmu štát je neľahký proces, 

pretože pojem štát možno chápať z rozličných uhlov pohľadu, a pojem štát sa postupne 

formoval aj v rámci vedeckej literatúry. Pôvodne sa však datuje vznik pojmu štát ako taký 

talianskemu politikovi a spisovateľovi NICOLLO MACHIAVELLI (1469 – 1527), ktorý vo 

                                                 
133 WIMMER 1996: s. 162, upravené 
134 BENZ, 2001: s. 31 
135 ibid. 
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svojich spisoch z     15. storočia136 (vydané po jeho smrti) vytvoril pojem „štátnická múdrosť“, 

teda zásadu  podľa ktorej je za realizáciu „blaha štátu“ (zaistenie existenčných podmienok, 

uchovanie a rozšírenie svojej moci) zodpovedné politické vedenie, ktoré je jeho hlavným 

nositeľom.137 Neskorším predstaviteľom a jedným z tvorcov pojmu štát je THOMAS HOBBES 

(1588 – 1679), ktorého štátno-teoretický spis LEVIATHAN z roku 1651 138  je jedným 

z najdôležitejších diel politickej filozofie. HOBBES vychádza z prirodzeného stavu, v ktorom 

žijú ľudia bez vyššej autority – teda autority práva a štátu, v ktorej sa na základe prirodzeného 

práva (ius naturalis) každý môže požadovať všetkého a v ktorom vládne anómia (teda stav, 

v ktorom chýbajú sociálne normy, pravidlá a predpisy) a nastáva negatívny stav: „vojna 

všetkých voči všetkým“ (bellum omnium contra omnes):  

„Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power to keep them 

all in awe, they are in that Condition which is called Warre; and such warre, as is of every 

man, against every man. [...] In such a condition there is no place for Industry; because the 

fruit thereof is uncertain: and consequently no Culture of the Earth; no Navigation, nor use of 

the commodities that may be imported by Sea; no commodious Building; no Instruments of 

moving, and removing as require much force; no Knowledge of the face of the Earth; no 

account of Time; no Arts; no Letters; no Society, and which is worst of all, continuall feare, 

and danger of violent death; And the life of Man, solitary, poore, nasty, brutish, and 

short.“139  

Vychádzajúc z tohto stavu opisuje v druhej časti spisu pravý, právom založený a právom 

ovládaný štát. Jedná sa tu o nadradenú, všemohúcu vrchnosť, ktorá poskytuje bezpečnosť 

a ochranu, ktorej ľudia na základe spoločenskej zmluvy  definitívne zverili „všetku 

moc“ a hlavne ich právo na sebaurčenie. Ľudia sa tu zrieknu svojho prirodzeného práva 

a vytvoria zjednotením sa „všetkých do jednej a tej istej osoby“ štát, ktorý HOBBES 

pomenováva ako LEVIATHAN. Leviathan tu predstavuje absolutistického vládcu, ktorému sa 

všetci musia podrobiť, a ktorý on ako jediný, žije mimo práva. Leviathan má teda na zemi 

podobné postavenie ako Boh. HOBESSOVA revolučná teória zostáva však nedotknuteľná: 

                                                 
136 Diela Discorsi sopra la prima di Tito Livio, 1531 a Il principe, 1532 predstavujú dva historické spisy, 
v ktorých sa NICCOLÒ MACHIAVELLI venoval dvom štátnym formám: republikám a kniežactvám, ktoré patria 
medzi prvé diela politickej filozofie. Tu analyzuje rôzne formy štátnej a vládnucej moci ako aj mravné pravidlá 
neviaznej politickej moci, kde porušil predstavu vládcu, ktorý bol zaviazaný mravnými zásadami a videl v moci 
ústavodarný element politiky.  
137  EBERHARD BRAUN/ FELIX HEINE/ UWE OPOLKA (1996): Politische Philosophie. Ein Lesebuch. Texte, 
Analysen, Kommentare. Reinbek bei Hamburg: Rowohlts Taschenbuch Verlag, 5. Aufl. S. 89 ff. 
138 THOMAS HOBBES (1651): Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and 
Civil. London: Crooke.  
139 (HOBBES, 1651: s. 84) 
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štátny poriadok je odpoveďou zmluvy medzi rovnými a voľnými jednotlivcami a tak možno 

jeho politickú teóriu zaradiť medzi centrálne diela novoveku a jeho dielo Leviathan patrí 

k základom moderného liberálneho štátneho vnímania. 

Na základe diel Machiavelliho a  Hobbesa vidno, že sa pojmom štát vo svojich politicko-

filozofických dielach zaoberali už niektorí ranní filozofi, na základe ktorých diel iní autori 

čerpali svoje poznatky a ďalej sa dotváral pojem štát ako taký; teda do tej podoby ako ho 

poznáme dnes: ako teritoriálne ohraničený politický mocenský zväz, ktorý sa „(s úspechom) 

domáha monopolu legitímneho fyzického násilia“ a preto predstavuje „o legitimáciu sa 

opierajúci sa mocenský vzťah ľudí o ľuďoch“140, ako ho definoval MAX WEBER141. S pojmom 

štát sa neskôr stretávame aj v iných, moderných teóriách, ktoré rozprávajú o vzniku 

moderného štátu – napríklad u KARLA MARXA, FRIDRICHA ENGELSA, PERRYHO ANDERSONA, 

OTTA HINTZEHO a ďalších, s ktorými recepciami diel sa ďalej nebudeme zaoberať.  

Pre naše ďalšie pochopenie sa snažíme zaviesť „vlastný“ pojem „moderný štát“, na ktorý sa 

pozeráme hlavne z právneho hľadiska a opierame sa o právne poznatky niektorých skorších 

autorov  a moderný štát v tomto zmysle chápeme ako súhrn určitého územia a jeho 

obyvateľov alebo jeho národa pod najvyššiu a nezávislú vládnucu moc.142 Z tejto definície je 

zrejmé, že štát je založený na troch elementoch: 1. (ohraničené) územie alebo krajina štátu, 2. 

ľud alebo jeho národ, teda súhrn jeho „poddaných“ resp. štátnych občanov a 3. štátna moc, 

ktorá je vykonávaná pomocou (štátnych) orgánov (v užšom ponímaní pomocou správy).  

WIMMER vo svojej knihe okrem toho uvádza, že moderný štát vzniká v rámci reorganizácie 

politických rozhodovacích štruktúr ako politická centralizácia (napríklad vo Francúzsku v 11. 

storočí), kde poukazuje na hlavné faktory, ktoré ovplyvnili vývoj moderného štátu: 

1. urbanizácia – stredoveké mestá vyvíjajú osobitné právno-ekonomicko-politické postavenie, 

ktoré sú rozhodujúce pre neskoršiu evolúciu spoločenského systému 2. ďaleký obchod, 

ktorého význam vzrástol v priebehu moneterizácie hospodárstva 3. fiškalizmus politických 

inštancií, t.j. napr. zmena naturálnych odvodov na peniaze 4. byrokratizácia, ktorá sa najprv 

zaviedla ako „patrimoniálna doménová správa“ a generalizovala sa prostredníctvom 

fiškalizmu, kde je za vymáhanie a spravovanie daní ako aj za narastajúcu vojenskú správu 

                                                 
140 Pod mocenským pomerom v tomto zmysle rozumieme štát ako politické zriadenie (t.j. inštitúcie a osoby), 
ktoré sú zodpovedné za výkon všeobecne zaväzujúcich riadiacich, usmerňujúcich a koordinujúcich funkcií, 
pričom používa (hlavne ako moderný ústavný štát) demokratické rozhodujúce a rozhodovacie procesy, pričom 
mu na presadenie týchto slúžia rôzne sankčné opatrenia.  
141 MAX WEBER (1958): Gesammelte Politische Schriften. Mit einem Geleitwort von Theodor Heuss. Neu hg. 
von Johannes Winckelmann. 2., erw. Aufl. Tübingen: Mohr. S. 494. 
142 (napr. STOLZ, 1951: s. 11) 
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zodpovedný úradnícky aparát a 5. vojsko, z ktorého sa neskôr postupne vytvárajú ďalšie 

inštitúcie moderného štátu.143  

Moderný občiansky štát sa potom vyvíja v rámci presadenia sa kapitalistického spôsobu 

výroby a rozlišuje sa vo svojej konštitučnej, demokraticky-republikánskej charakteristike od 

všetkých skorších triedení hlavne z hľadiska zásadovej možnosti politického ovplyvňovania 

prostredníctvom voličov, teda obyvateľstva. Vznik moderného štátu okrem iného súvisí 

s ochranou majetku a slúži k obrane „pravej“ vlády ľudu, ako ju opisuje HOBBES na príklade 

prirodzeného práva. Moderný štát sa ďalej opiera o svoje „autonómne“ inštitúcie (ako 

terminus technikus), ktoré podnietili vznik štátu. To znamená, že moderný štát je 

univerzálnym komplexom organizácii, ktorý tradične opisujeme štátnym pojmom a skladá sa 

zo štátnej správy (vrátane daňovníctva a „mocí poriadku“ – t.j. polície a vojska) a 

zákonodarstva, teda politického riadenia.144 

 

 

Governance ako pojem vo vedeckej literatúre 
 

V nasledujúcej kapitole sa ďalej bližšie zaoberáme pojmom governance, ktorý sa vo vedeckej 

literatúre definuje z rozličných pohľadov, ktorých definícia sa vzťahuje na rôzne normy 

vládnutia v modernom štáte.  Zo sémantického hľadiska definuje už  MAYNTZ145 rozličné 

rozdiely v chápaní tohto anglického pojmu; do slovenského prekladu sa dá definovať pojem 

governance ako riadenie, resp. vládnutie146 . V nasledujúcich bodoch si urobíme prehľad 

rôznych vnímaní na pojem governance vo vedeckej literatúre, ktoré nám umožní pochopiť 

rozličné formy vládnutia v modernom štáte. 

 

                                                 
143 Bližšie pozri: WIMMER, 1996: s. 40-43. a 370-373. 
144 HANNES WIMMER (2000): Die Modernisierung politischer Systeme. Staat, Parteien, Öffentlichkeit. Wien: 
Böhlau. S. 235-240 a Wimmer, 1996: S. 526.  
145  RENATE MAYNTZ (2003): Governance im modernem Staat. In: Benz, Arthur et. al.: Governance. Eine 
Einführung. Dreifachkurseinheit der FernUniversität Hagen. S. 71 ff.  
146  Niektorí autori prekladajú anglický pojem governance ako „spravovanie“, čo však predstavuje nielen 
nesprávny preklad a nesprávne pomenovanie, ale aj a zastaralé chápanie pretože „spravovanie“ ako také je 
predurčené správam a nie politickému vedieniu v štáte, spoločnosti a hospodárstve. Pojem governance preložený 
ako spravovanie by potom znamenalo presný opak, o ktorý sa governance ako teoretický koncept snaží, t.j. 
vypracovanie nového chápania riadenia alebo vedenia v štáte, v ktorom riadenie preberie nielen správa ako taká, 
ale aj verejní a súkromí aktéri a pomenovanie spravovanie by  potom znamenalo vrátenie sa o krok späť vo 
vývinovom stupni spoločnosti. Štát ako taký musí byť riadený a nie spravovaný. Je dôležité rozlíšiť tieto dva 
pojmy od seba, pretože spravovanie ako také v sebe skrýva negatívny, už prežitý pojem z čias komunistických, 
či socialistických, kde štát nebol riadený, ale spravovaný, čo nakoniec viedlo aj k úpadku tohto autoritatívneho 
systému.  
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Governance ako synonymum k slovenskému pojmu politické riadenie/vedenie 

V slovenskom jazyku môžeme anglický výraz governance preložiť ako formy riadenia, resp. 

štruktúry riadenia, ktoré sa hlavne od 90-tych rokov 20. storočia čoraz viac objavujú 

v politických analýzach anglo-amerického priestoru. Tento pojem teda vznikol v politickom 

priestore ako alternatíva k anglickému pojmu government (teda vláda) a často opisuje stav 

riadenia bez vlády („governance without government“)147. Pojem governance opisuje v tomto 

zmysle rôzne normy, resp. nariadenia, ktorými sú aktéri schopní ovplyvniť proces tvorby 

politiky, ale nemajú možnosť samo-rozhodovania. Skôr sa im pripisuje možnosť 

ovplyvňovania politického diania prostredníctvom vyjednávaní a rokovaní. Jedná sa tu teda 

o aktívne dianie aktérov, ktorí svojím konaním ovplyvňujú štátnu moc bez toho, aby sa vláda 

do tohto procesu riadenia aktívne zapájala.  

Renate MAYNTZ148 okrem toho rozlišuje dva pohľady na pojem governance: a) governance 

ako hlavný pojem, ktorý opisuje rôzne formy sociálnej koordinácie (napr. hierarchia, trh, 

spoločnosť, organizácia, atď.) a b) governance ako protipojem, ktorý opisuje nehierarchické 

a neštátne predpisy.  

 

Good governance ako „dobré“ riadenie 

Good governance je koncept, ktorý vznikol v 80-tych rokoch v medzinárodných finančných 

a rozvíjajúcich sa  organizácií ako predstava modelu pre úspešnú (efektívnu) politiku 

rozvíjania sa. Good governance teda znamená, ako nám už prezrádza jeho anglické 

pomenovanie, dobrý koncept riadenia politicko-spoločenského útvaru (teda štátu a obce). 

Koncept good governance sa však dá kritizovať z toho hľadiska, že sa jedná o ideologicky 

ovplyvnený koncept, ktorý je súčasťou negatívnej globalizácie, ktorý obsahuje želanie 

odštátnenia a ekonomizácie.149  

 

 

 

 

                                                 
147 PETERS/PIERRRE, 1998: s. 223-228. 
148  RENATE MAYNTZ (2003): Governance im modernen Staat. In: Benz, Arthur et. al.: Governance. Eine 
Einführung. Dreifachkurseinheit der FernUniversität Hagen. 
149 TANJA A. BÖRZEL (2005): „Gutes Regieren“ ohne den Schatten der Hierarchie? Korruptionsbekämpfung im 
südlichen Kaukas im Rahmen der EU-Nachbarschaftspolitik. Projektantrag B2: Berlin: Sonderforschungsbereich 
700: Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit, Teilprojekt B2.  
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Global governance ako globálne riadenie150 

S pojmom governance sa však okrem iného stretávame aj v „Global-Governance“- výskume, 

v ktorom sa rozlišujú rôzne typy transnacionálnych politických režimov, ich inštitučná 

architektúra a úloha štátnych a neštátnych aktérov.151 

Tu sa v širšom slova zmysle skúma transnacionalizácia („znadnadnárodňovanie“) ako 

transformácia politickej moci; v užšom slova zmysle funkcia národných štátov. Typickými 

príkladmi sú interguvernmentálne (medzinárodné) „sieťové systémy“ a zdanenie zúčtovacích 

cien v nadnárodných koncernoch, ako aj regulácia geneticky modifikovaného jedla 

a regulácia internetu, ktoré ovplyvňujú národný štát.152 

Z tohto vyplýva, že ekonomická globalizácia mení národné vládnutie: vznikajú nové 

zoskupenia a kombinácie politickej moci, ktoré sa dajú opísať mnohými konceptmi (ako 

autori uvádzajú napr. pojmom „global public policy“ či „complex multilateralism“ a mnohé 

ďalšie), ktoré však majú jeden spoločný základ: opisujú nadnárodné globálne politické siete, 

ktoré sa väčšinou javia suverénnym konaním.153 

Pod pojmom „global governance“ sa teda skrýva rastúci význam nových inštitúcií, úrovní 

a politických arén vládnutia nad národným štátom a úloha neštátnych aktérov. Vo 

všeobecnosti sa dajú podľa GRANDE-HO rozlíšiť dva (deficitné) pohľady154:  

1. normatívny pohľad, ktorý opisuje transnacionálnu tvorbu inštitúcií a jej demokratickú 

kontrolu, pričom však prehliada dosah politických hraníc globálneho vládnutia a 

2. empiricko-analitický pohľad, ktorý sa koncentruje na jednotlivé organizácie, typy 

rôznych aktérov a politických oblastí, pričom však podceňuje inštitučnú a vecnú 

komplexnosť globálneho riadenia. 

 

 

 

                                                 
150 Pozri k tomuto aj príspevok v tejto knihe: KATARÍNA STAROŇOVÁ/ ĽUDMILA MALÍKOVÁ: Governance – 
módny pojem alebo užitočný koncept?, kde autorky poukazujú na odborný i laický diskurz „európske 
spravovanie“, „globálne spravovanie“, ale aj „ viacúrovňové spravovanie“ a upozorňujú na novú úlohu vlády vo 
vzťahu k štátnej moci ako i demokratickej zúčtovateľnosti, konkrétne: problémy prepojenia aktivít a inštitúcií 
EÚ s občanmi, merania vplyvu implementácie verejnej politiky na cieľové skupiny, atď. K meraniu vplyvov 
hlbšie pozri aj publikáciu: KATARÍNA STAROŇOVÁ (2009): Hodnotenie vplyvov. Impact Assessment v teórii a 
praxi Slovenska a Európskej únie. Bratislava: Ústav verejnej politiky.  
151  EDGAR GRANDE / MARKUS KÖNIG / PATRICK PFISTER / PAUL STERZEL (2006): Politische 
Transnationalisierung: die Zukunft des Nationalstaats – Transnationale Politikregime im Vergleich. In: Schirm, 
A. Stefan (Hg): Globalisierung. Forschungsstand und  Perspektiven. Bonn: Lizenzausgabe für die 
Bundeszentrale für politische Bildung. S. 119-125. 
152 ibid, s. 124-125. 
153 ibid, s. 119-120. 
154 ibid, s. 120-121. 
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Modifikované formy governance 

Pod modifikovanými formami governance rozlišujeme industriálny governance, ktorý 

znamená politicko-ekonomické riadenie (teda tvorba dominantných foriem podnikového 

ustanovenia, financovania, stanovenie tarifov a podnikového spoluurčenia) a corporate 

governance ako governance v podnikoch (teda výkonnostná štruktúra, modus financovania 

a organizácia kolektívnych pracovných vzťahov v podnikoch), ktorými sa ďalej nebudeme 

zaoberať.  

 

 

Governance v modernom štáte 
 

V predchádzajúcich kapitolách sme a zaoberali dvoma pojmami: moderným štátom 

a prehľadom o pojme governance, ktorý sa používa vo vedeckej literatúre. Pokúsili sme sa 

definície týchto pojmov, s ktorými budeme v nasledujúcich kapitolách narábať. Povedali sme 

si, že moderný štát je výsledkom formovania spoločnosti, ktorá sa ako taká skladá z ľudí. 

Obyvateľstvo, teda ľudia, svojím hlasom legitimujú politikov a odovzdávajú im svoju moc, 

a prostredníctvom združovaním sa do spolkov sa vytvára určitá forma moci, ktorou sú ľudia 

schopní ovplyvňovať svoje okolie. Zo spoločnosti sa vytvára štát – na čele s vedením štátu, 

ktoré sa skladá z obyvateľstvom legitimovaných politikov, ktorí sú zodpovední za jeho 

riadenie. Štát je teda zhrnutím nielen jeho spoločnosti, ale aj jeho územia, v ktorom žijú jeho 

obyvatelia, ktorí vytvárajú jeho pravidlá vyúsťujúce do zákonov.  

V nasledujúcej kapitole sa budeme hlbšie zaoberať nielen otázkou riadenia ale aj vedenia 

štátu, za ktorí sú zodpovední jeho zvolení reprezentanti (politici), v užšom ponímaní vláda 

a parlament, ktorí sa v štáte v rámci „checks and balances“ navzájom kontrolujú. Okrem toho 

je dôležité, aby sme definovali, čo znamená governance v modernom štáte. Governance 

v modernom štáte predstavuje štruktúru smerníc, ktoré sa vzťahujú na jednotlivý alebo 

celkový stav veci, v ktorom sa nerozlišuje medzi súkromnými a štátnymi aktérmi, pretože títo 

predstavujú aktérov, ktorých spoločný záujem je presadenie vzájomných záujmov (tzv. public-

private-partnership155). 

                                                 
155 Public-Private-Partnership (v skratke: PPP) znamená vo všeobecnosti spoluprácu privátneho hospodárstva a 
verejných inštitúcií – napríklad pri zhotovovaní immobílií. Jeho základná myšlienka je jednoduchá: verejné 
inštitúcie rozhodujú, ktoré immobílie, infraštruktúra, atď. sú potrebné; teda doterajšia úloha verejných inštitúcií 
(ako investor) sa mení na úlohu konzumenta: verejná inštitúcia odkupuje napr. zdravotné, školské a cestné 
kapacity, ktoré sú postavené, financované a prevádzkované privátnym sektorom. Pozri k tomu bližšie: 
http://www.arev.at/index.php?id=110&type=3, prístup: 19.apríla 2009, kde firma AREV vypracovala model, kde 
je ona nositeľom rizika a nehnuteľnosť je po dokončení prenajímaná na verejné inštitúcie. Verejná inštitúcia 
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Moderný štát tu nepredstavuje len „transnacionálny štát“, teda zoskupenie viacerých štátov 

v jednom zväzku, na čele ktorého stoja rôzne inštitúcie, ale aj národný štát. Ako vidieť, jedná 

sa tu skôr o štát v abstraktnom slova zmysle, ktorý predstavuje ideálny spôsob riadenia 

a vedenia, ktoré vykonávajú na to zvolení predstavitelia určitého ohraničeného územia 

a jednej spravodárnej moci156. Otázka však zostáva stále otvorená: ako riadiť štát a viesť jeho 

spoločnosť? Na príklade miestnej samosprávy možno túto otázku zodpovedať pomocou 

štyroch princípov, ktorými sa ako prvý zaoberal kolektív autorov v publikácii „Verejná 

politika a miestna samospráva: štyri princípy spravovania“, kde sa rozoberajú základné 

princípy spravovania: demokratické, efektívne, trvalo udržateľné a transparentné, ktoré slúžia 

aj ako návod pre volených predstaviteľov, pracovníkov mestských a obecných úradov, atď., 

ktorí sa pomocou neho môžu aktívne podieľať na rozvoji svojej obce či mesta.157  

Na tomto príklade je aj asi najlepšie vidno rozdiel medzi pojmami spravovanie, ktoré je 

predurčené jej (samo)správam (mesta, obce, štátu) a pojmom governance (ako riadenie), ktoré 

je predurčené obyvateľstvom zvoleným predstaviteľom (vedeniu) v štáte a rôznym 

(neštátnym) aktérom, ktorí sú schopní pomocou svojej moci ovplyvňovať riadenie štátu ako 

takého. 

 

 

Štruktúry a procesy vyjadrovania politiky v governance  
 

V nasledujúcej kapitole si presne ukážeme, ako sa formulujú politiky v komplexnom 

governance systéme, ktorý je poznačený komplexným vzájomným pôsobením medzi top-

down a bottom-up procesmi ako aj rozlične vysokým stupňom pripojenia stakeholderov. 

Významnú úlohu pri tom zohrávajú rôzne ministerstvá, agentúry, nezávislé poradenské ústavy, 

ktoré vyslovujú vízie a strategické odporúčania, ako aj (parlamentné) grémiá, ktoré zohrávajú 

úlohu medzi sférami politickými a byrokratickými pri formulácii politiky. V nasledujúcej 

časti sa budeme venovať úlohou týchto zariadení (osobitne hlavne správou), ktoré ovplyvňujú 

                                                                                                                                                         
rozhodne po uplynutí dlhodobej nájomnej zmluvy, či využije právo kúpy, či dá výpoveď. Preto má verejná 
inštitúcia vysokú flexibilitu pre budúce infraštrukturálne opatrenia. V porovnaní k leasingovému financovaniu 
vzniká výhoda, že nevzniká žiadna povinnosť kúpy nehnuteľnosti. Z toho vyplývajúc úplne odpadá 
zhodnocovacie riziko – verejná inštitúcia má možnosť rozhodnúť závisiac podľa cenového rozvoja. 
156 Transnacionálny štát obsahuje z hľadiska zoskupenia viacerých štátov aj viacero spravodárnych mocí – teda 
tzv. nepriamu samosprávu, ktorú napr. na území Európskej únie vykonávajú národné štáty. Bližšie pozri 
CHRISTIAN RANACHER / FRITZ STAUDIGL (2007): Einführung in das EU-Recht. Institutionen, Recht und Politiken 
der Europäischen Union. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandel AG, WUV. S. 96 
157 Pozri: STAROŇOVÁ / SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, 2006.  
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tvorbu politiky, a tým ovplyvňujú moderný štát – teda jeho legislatívu a exekutívu, avšak 

samy o sebe nevedia rozhodovať o politike ako takej. Politiku iba ovplyvňujú na báze 

vyjednávaní a konaní. V literatúre sa okrem iného stretávame aj s anglickým výrazom 

pressure groups – teda nátlakové skupiny, ktoré svojím zoskupením a organizáciou „tlačia“ na 

tvorcov politiky, aby si presadili svoje ciele.  

Ministerstvá, ako úrady štátnej moci predstavujú v užšom slova zmysle správu, ktorá 

vykonáva to, čo jej exekutíva „prikáže“ a preto sa správa označuje aj za výkonný orgán 

exekutívy. Štátna správa teda vypracováva a vykonáva zákony a predpisy, pričom sa riadi 

ďalšími funkciami ako je plánovanie, organizovanie, uschovávanie a kontrola. Ich konanie, t.j. 

konanie správy, je viazané na právo a zákony, ktoré ak treba, overuje prostredníctvom právnej 

cesty. Štátna správa ako taká ovplyvňuje štát do tej miery, že štát ako zariadenie inštitúcií 

a osôb poverené riadením, reguláciou a koordináciou, by sa bez správy nevedel zaobísť. 

Správa svojimi funkciami „spravuje“ štát do tej miery, že má informácie o jej obyvateľstve 

a krajine, ktoré uschováva prostredníctvom spisov. Správa teda predstavuje jednu z inštitúcií 

moderného štátu.158 Okrem toho sa podľa OBERNDORFERA159 správa nachádza v politicko-

spoločenskom prostredí, a nejedná sa o autopoetický, ale skôr o otvorený systém, pretože ho 

ovplyvňujú rôzni aktéri (napr. verejnosť). Tým, že správa nemá možnosť sama formulovať 

politické rozhodnutia, ale iba ich implementuje (napr. prostredníctvom vypracovania zákonov, 

návrhov, atď.), resp. si na ich implementáciu pomáha rôznymi agentúrami, ktoré poveruje 

úlohami, sa zvykne hovoriť aj o governance štruktúrach, ktoré obsahujú konflikt medzi 

jednoduchými efektívnymi, ale neflexibilnými štruktúrami na jednej strane a na druhej strane 

komplexnými štruktúrami, ktoré sú flexibilné, ale neefektívne. Z ekonomického hľadiska sa 

preto dá na správu pozerať aj ako na orgán, v ktorom pracujú ľudia, teda zamestnanci, ktorí sú 

zodpovední za výkon správy a ktorých je možné ovplyvniť (jedná sa tu o tzv. lobbying). Pre 

bližšie chápanie vieme správu rozdeliť na orgány, ktoré majú možnosť vynútenia 

(prostredníctvom zákonov), v ktorých pracujú byrokrati (resp. byrokracia), ktorá má moc 

ovplyvňovať politické rozhodnutia (pozri k tomu obrázok 8).   

 

                                                 
158 Bližšie pozri: WIMMER, 2000, kde sa autor zaoberá s vývinom jednotlivých inštitúcií moderného štátu.  
159 PETER OBERNDORFER (2001): Die Verwaltung im politisch-gesellschaftlichen Umfeld. In: Holzinger, Gerhart 
(Hg.): Österreichische Verwaltungslehre. Wien: Verl. Österreich. S. 29-32.  
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Obrázok 8: Systém správy v politickom prostredí ovplyvnené lobbyingom 
 

Okrem toho sa v literatúre poukazuje na nové formy vládnutia v správe, ktoré vyúsťujú do 

anglického pojmu New Public Management (ďalej v texte: NPM), pod ktorým sa rozumie 

zlepšenie politického vládnutia v správe. Jedná sa tu o koncept, v ktorom zostáva štát „pánom 

svojej správnej politiky“ 160 . Úlohou NPM je skôr ekonomizácia správy a zabudovanie 

trhových elementov do politicko-administratívneho riadenia. Z tohto hľadiska sa nanovo 

definuje štát, ktorý sa orientuje na „outputs“ (výkony) a „outcomes“ (pôsobenia). Okrem toho 

tento koncept obsahuje mikroekonomické elementy (napr. ekonomická teória politiky 

a byrokracie) 161 , ale aj teórie manažmentu (napr. Principal-Agent-Theory 162 , teória 

managerializmu163) a inštitučno-ekonomické teórie (napr. Property Rights Analysis)164, ktoré 

poukazujú na moderné prvky v štáte a vykazujú nové, hlavne ekonomicky založené teórie, 

ktorých cieľom je nielen zníženie transakčných nákladov, ale aj nový spôsob manažmentu v 

správe.  

                                                 
160 HEINRICH NEISSER / GERHARD HAMMERSCHMID (1998): Perspektiven der österreichischen 
Verwaltungsmodernisierung. In: Neisser, Heinrich/ Hammerschmid, Gerhard (Hg.): Die innovative Verwaltung. 
Perspektiven des New Public Management in Österreich. Schriftenreihe des Zentrums für Angewandte 
Politikforschung; 18. Signum-Verl. Wien. s. 552 f. 
161 ECKHARD SCHRÖTER / HELMUT WOLLMANN (2005): New Public Management. In: Blanke, Bernhard/ von 
Bandemer, Stephan / Nullmeier, Frank / Wewer, Göttrik (Hg.): Handbuch zur Verwaltungsreform, 3. völlig neu 
überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 65 ff. 
162 EKKEHARD WENGER / EVA TERBERGER (1988): Die Beziehung zwischen Agent und Prinzipal als Baustein 
einer ökonomischen Theorie der Organisation. In: WiST, Heft 10 (1988). S. 506 ff. 
163 SCHRÖTER / WOLLMANN, 2005: S. 66-67. 
164 HAROLD DEMSETZ (1967): Toward a Theory of Property Rights. In: American Economic Review 57. S. 347-
351. 
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Hlavným „motorom modernizácie“ v správe je okrem toho nová forma vládnutia: electronic 

Government (ďalej v texte: e-Government), ktorý predstavuje uľahčenie správy ako takej 

a blízkosť k občanovi. E-Government, ako stratégia NPM, predstavuje nové perspektívy 

využitia modernej informačnej a komunikačnej technológie v správe (napr. komunikácia 

občana so správou prostredníctvom E-Mailu, komunikácia v rôznych fórach, pripomienkové 

konanie  atď.),  ktorú  sú  dokonca  definované  aj  v rôznych  zákonoch.  Koncepty  NPM  

a e-Governmentu predstavujú koncepty, ktoré sa hlavne v Európskej Únii stále viac a viac 

dostávajú do diškurzu, kde občan, ako hlavný predstaviteľ štátu určitého územia a ako platca 

daní, má možnosť požadovania sa určitej služby – ktorá sa prejavuje uľahčením komunikácie 

so správou. Výsledky výskumu štátnej správy by sa dali z makro pohľadu zhrnúť do procesov, 

kde správa sama ako orgán využíva e-Government napr. na uľahčenie vnútornej komunikácie 

prostredníctvom spisov, ktoré sú spracovávané elektronickou formou (napr. v Rakúsku165) a 

ďalej do procesov, kde občania majú možnosť využívať napríklad pripomienkové konanie 

(napr. v Slovenskej republike), ale i informácie pre podnikateľov, ktoré sú poskytnuté na 

internete. V literatúre166  sa k týmto spomínaným príkladom stretávame aj s pomenovaním 

Government to Citizen (G2C), Government to Businnes (G2B) a Government to Government 

(G2G), ktoré popisujú situácie komunikácie k elektronickej “vláde” k občanom, k obchodu a 

vnútornej komunikácie jednotlivých (samo)správ prostredníctvom modernej komunikačnej 

technológie.  

 

 

Zhrnutie 
 

1. Ak štát vyčleňujeme zo štátnej teórie, tak potom sa moderný štát vyvíja v rámci 

funkcionálnej diferenciácie spoločnosti a vzniká v rámci reorganizácie politických 

rozhodovacích štruktúr. Často hovoríme aj o právnom štáte, kde ľudia zverujú svoju moc 

politikom, ktorí sú legitimovaní konať za občanov.  

2. Moderný štát si na presadenie svojej moci pomáha rôznymi inštitúciami, ale hlavne 

správou, ktorá je výkonným orgánom exekutívy. Správa ovplyvňuje moderný štát, pretože 

                                                 
165 Napríklad v Rakúsku sú jednotlivé spisy spracovávané elektronickou formou v tzv. elektronickom spise, 
ktorý predstavuje inováciu v správe a tým umožnňuje tzv. cusomer-relationship management, ktorý vidí občana 
ako zákazníka. Bližšie pozri: KAROL DECSI (2008): Verwaltungsforschung in Österreich. Verwaltungsreformen 
am Beispiel des elektronischen Aktes. Diplomarbeit. Universität Wien.  
166 PIA KARGER / OLIVER RÜß / NADIA VOM SCHEIDT (2005): E-Government. In: Bernhard Blanke, Stephan von 
Bandemer, Frank Nullmeier, Göttrik Wewer (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform, Wiesbaden: VS Verlag 
für Sozialwissenschaften, 3. Aufl. S. 136-138. 
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má určité funkcie (plánovanie, organizácia, uschovávanie a kontrola), bez ktorých sa 

moderný štát nevie zaobísť. Najdôležitejšie príznaky moderného štátu sú: zreteľne 

ohraničené územie, štátna príslušnosť právo participácie, sociálne  a právo slobodného 

vyjadrovania sa. 

3. Správa sa nachádza v politicko-spoločenskom prostredí a je ovplyvňovaná mnohými 

aktérmi v procese lobbyingu.  

4. Nové formy vládnutia sa preukazujú hlavne prostredníctvom nového verejného 

manažmentu (New Public Management), ktorých presadenie sa vidno i v elektronickom 

spravovaní (e-Government). Hlavnými dôvodmi zavedenia týchto nových foriem sú 

ekonomické: prostredníctvom nasadenia informačnej a komunikačnej technológie 

v správe sa vytvára nielen lepší priestor pre komunikáciu správy s občanom, ale znižujú sa 

aj transakčné náklady správy (napr. komunikácia prostredníctvom e-Mailu je nielen 

rýchlejšia ale i lacnejšia). 

5. Pojem governance sa vo vedeckej literatúre definuje z rôznych pohľadov. Do slovenského 

jazyka ho však prekladáme ako politické riadenie (a nie spravovanie). Tento pojem 

opisuje stav riadenia bez vlády (governance without government), kde (štátni i neštátni) 

aktéri vytvárajú rôzne normy, resp. nariadenia, ktorými sa ovplyvňuje politické dianie, 

ktoré je založené na vyjednávaniach, rokovaniach a komunikácii. Ide tu teda o aktívne 

dianie aktérov, do ktorého sa vláda nezapája. Okrem toho sa stretávame aj 

s modifikovanými formami pojmu governance – napr. global governance, čo znamená 

význam nových inštitúcií, úrovní a politických arén vládnutia nad národným štátom 

a úloha neštátnych aktérov.  

6. Ako riadiť štát, resp. spravovať jeho spoločnosť,  najlepšie vidno na príklade miestnej 

samosprávy, ktoré možno zhrnúť do štyroch bodov ako má správa spravovať: 

demokraticky, efektívne, trvalo udržateľne a transparentne. Pri pojme governance však 

nejde iba o spravovanie ale aj o správne riadenie (good governance), ktoré znamená 

efektívnu politiku rozvíjania sa a riadenia politicko-spoločenského útvaru so želaním 

odštátnenia sa a ekonomizácie. 

7. Významnú úlohu pri formulovaní politiky zohrávajú rôzne ministerstvá, agentúry, 

nezávislé poradenské ústavy a (parlamentné) grémiá, ktoré ovplyvňujú tvorbu politiky 

a tým aj moderný štát, ale samy o sebe nevedia rozhodovať, lebo im chýba vyjadrovacia 

forma rozhodovania, ktorú si ponecháva štát ako taký, ktorý má v procese tvorby politiky 

možnosť záväzného kolektívneho rozhodovania napr. prostredníctvom svojich inštitúcií. 
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Governance v EÚ 
 

Ľudmila Malíková167 

 

 

Teória ako konceptuálny nástroj pochopenia procesu integrácie EÚ 
 

Teória spravidla slúži ako konceptuálny nástroj, prostredníctvom ktorého možno vysvetliť ale 

aj hodnotiť sociálne a politické správanie aktérov, predvídať dôsledky ale aj zlepšiť existujúci 

stav. EÚ vo svojom integračnom úsilí čerpala inšpiráciu z rôznych teoretických konceptov, 

ktoré sa pokúšajú ponúknuť východiská efektívnej tvorby a implementácie vládnych politík. 

Experti EÚ hľadali inšpiráciu a využívali konceptuálne rámce neo-funkcionalizmu, 

liberálneho intergovernmentalizmu, nového inštitucionalizmu, a v poslednom čase 

aj konceptu policy networks a new governance. Ich metodológia pomáhala v posledných 

desaťročiach minulého storočia vysvetľovať procesy rozvoja európskej integrácie a posúvať 

poznanie v oblasti metód riadenia EÚ. Každá teória istou mierou prispela k pochopeniu 

fungovania EÚ a ovplyvnila súčasné poznatky o spravovaní EÚ. 

Neofunkcionalizmus ako klasickým prístup uplatňovaný v medzinárodných vzťahoch 

identifikuje proces rozvoja európskej integrácie na základe výkladu autonómnych akcií 

medzinárodných inštitúcií a skúmania špecifických otázok sektorových politík. 

Neofunkcionalizmus vznikol ako snaha teoreticky zachytiť princípy integračného procesu, 

začatého v 50-tych rokoch a ako pokus teoreticky zachytiť už uskutočnené aktivity 

predstaviteľov povojnovej politickej scény pričom sa zameriaval na úlohy vlád, 

supranárodných inštitúcií, politických strán a záujmových skupín. 

Medzi hlavných predstaviteľov neofunkcionalizmu patril HAAS, ktorý v roku 1958 

publikovali prácu s názvom „The uniting of Europe“,168 kde formuloval teoretické východiská 

neofuncionalizmu v regionálnej integrácii. Neofunkcionalizmus je založený na troch 

prístupoch/konceptoch – teórii spillover (prelievanie), teória socializácie elít (formovanie 

určitej skupiny elít lojálnej voči nadnárodným inštitúciám, ktorá posilní rast lojality občanov 

voči európskym inštitúciám na úkor národných inštitúcií) a teória nadnárodných záujmových 

skupín. HAAS hovorí o koncepte funkčný spillover – (kooperácia v jednom sektore bude 

                                                 
167 Autorka prednáša na Ústave verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava. 
168 HAAS, E. 1958: The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950_7, Stanford, CA: 
Stanford University Press. 
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vytvárať tlak na iný sektor, za účelom spolupráce) a GEORGE rozšíril koncept o politický 

spillover, ktorý hovorí o plánovanom politickom procese, v ktorom aktéri pristupujú 

k rôznym obchodom na základe vytvorenia spoločnej politickej dohody.169 

Kritika neofunkcionalizmu spočíva v tom, že neodpovedá na otázku, aké rozhodnutia treba 

urobiť z hľadiska celku, ale dominuje výklad politiky ústupkov zúčastnených partnerov v 

očakávaní zisku. Vlády, komisia a iní partneri sú spravidla ochotní prijímať krátkodobé 

ústupky v očakávaní neskorších ziskov. Riešenie problémov je kontinuálny proces 

rozhodovania s využívaním logrollingu (spôsob získavania podpory od tých, ktorý nesledujú 

vlastný záujem, ale možno sa o nich oprieť pri presadzovaní istých stanovísk) a side-

payments (stratégia vyjednávania, ktorá využíva odmeny, dary a provízie, poskytnutie tým, 

ktorí podporia stanoviská v záujme vyjednávačov)170. Ideálny typ metódy rozhodovania bol 

založený najmä na skúmaní procesov niektorých špecifických sektorov (napr. 

poľnohospodárstva) v období formovania spoločenstva, keď vlády akceptovali Európsku 

komisiu ako partnera na vyjednávanie obchodov a očakávali od nej isté aktivity pri 

vyjednávaní konsenzu.  

 Intergovernmentalizmus reprezentovaný MORAVCSIKOM a MILWARDOM prispel ako škola, 

ktorá obhajovala úlohu národných štátov v rozhodovacom procese. Členské štáty EU hrajú 

v tomto koncepte centrálnu úlohu v procese rozvoji EÚ a sú významnejšie ako supra-národné 

inštitúcie. Kontrolujú integráciu cez medzinárodné organizácie, ktoré sú medzivládnymi 

inštitúciami a sú založené na medzinárodných zmluvách. Na medzinárodných fórach sa štáty 

môžu stretávať a diskutovať o aktuálnych otázkach ich politiky.171 

V tomto koncepte možno považovať za nevýhodu, že národné štáty si veľmi nevšímajú 

potrebu rozhodovať o tvorbe spoločnej politiky EÚ a obhajujú v prvom rade národné záujmy 

štátu.172 Vlády národných štátov sa zaoberajú riešením rôznych problémov a prostredníctvom 

vyjednávania usilujú o spoločné rozhodnutia ale nevenujú dosť pozornosti tomu, či dané 

rozhodnutia sú žiadúce (potrebné) z hľadiska integrácie EÚ. 

Liberálny intergovengmentalizmus skúma proces vyjednávania v dvoch rovinách, národnej 

a európskej. Štát určí čo je národným záujmom a tento presadzuje na európskej úrovni. Tam 

potom prebiehajú vyjednávania medzi štátmi, kde pre EÚ je určujúci najmä ekonomický 

záujem.  
                                                 
169 GEORGE, S 1996: Politics and Policy in the European Union, Oxford University Press. 
170 MALÍKOVÁ, Ľ. 2003: Verejná politika: Aktéri a procesy, VUK, Bratislava, 38-40 s. 
171 MORAVCSIK, A. 1993: Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist   
  Approach, Journal of Common Market Studies 31/4, 473-524 s. 
172 POLLACK, M. 2005: Policy making in European Union. Oxford: Oxford University Press, 2005, 36 s. 
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Nový inštitucionalizmus vyzdvihuje význam európskych inštitúcií a ich aktivity, pričom 

inštitúcie považuje za kľúčových aktérov, ktorí modelujú proces tak, aby bol predvídateľný 

a výstupy boli kontrolovateľné.173 Nový inštitucionalizmus má mnoho prístupov. Napríklad 

racionálny inštitucionalizmus sa sústreďuje na spôsob akým inštitúcie EÚ ovplyvňujú 

presadzovanie záujmov v procese vyjednávania, historický inštitucionalizmus (path 

dependency) považuje inštitúcie EÚ za historický produkt, ktorý je vytvorený za určitých 

podmienok a v určitom čase, čo sa prejavuje istou zotrvačnosťou v rozhodovacom procese aj 

po zmene podmienok (ako príklad správania európskych inštitúcií sa často uvádzajú inštitúcie 

pre Spoločnú poľnohospodársku politiku alebo Štrukturálne fondy). Inštitúcie EÚ 

v racionálnom i historickom kontexte vytvárajú predvídateľný obraz politického procesu 

a politických výstupov a reálne modelujú proces európskej integrácie. Sociálny 

inštitucionalizmus a konštruktivizmus považujú inštitúcie EÚ za rovnako dôležitých aktérov 

a majú vplyv na vznik kolektívnych identít, záujmov a hodnôt najmä pôsobením ideí, jazyka 

a noriem na úrovni európskej politiky. Bez ohľadu na rôzne prístupy, new inštitucionalizmus 

vychádza z podobných predpokladov pri skúmaní rôznych determinantov procesu európskej 

integrácie. Nevýhodou nového inštitucionalizmu je tendencia nadhodnocovať moc inštitúcií, 

čo v kontexte s rastom úlohy občianskej participácie EÚ môže podnecovať smerovanie 

k politizácii vzťahov medzi aktérmi.174 

Koncept governance ako teoretický koncept patrí k normatívnym prístupom k tvorbe politiky 

v EÚ.175 Prichádza s ponukou posudzovania EÚ ako nehierarchického spôsobu vládnutia či 

spravovania, ktorý je založený na sebaorganizácii a mobilizácii aktérov verejného aj 

súkromného sektora, podpore deliberalizácie prostredia ako aj presvedčenia aktérov. 

Zdôrazňuje a/ decentralizáciu moci zo štátu na regióny a obce, b/ posun istých právomocí na 

Brusel a c/ public-private partnership. V koncepte governance sa spájajú nové záujmy a témy 

EÚ na princípoch multi-level governance a policy networks (sociálna regulácia, prienik 

spoločnosti, ekonomiky a štátu) a potreby komplexne nazerať na proces tvorby verejnej 

politiky. Európska Únia využíva v procese tvorby politík politické a sociálne siete založené na 

vzájomnej výmene zdrojov, neformálnej participácii mimovládnych aktérov ako podporu 

v rozhodovacom procese. Tento koncept sa najčastejšie stretáva s kritikou na ad-hoc 

sieťovanie, ktorým nemožno vysvetliť dôležité a veľké rozhodnutia EÚ pretože vplyv 

                                                 
173 BULMER, 1994, PIERSON, 1996 
174 WALLACE, H., WALLACE W., POLLACK M.A. (eds.) 2005: Policy – Making in the European Union,   
  Oxford, University Press 2005, 15 – 45 s. 
175 RHODES, 1996, ,MARKS,G.,1992JACHTENFUCHS,M.,KOHLER-KOCH,B. (2004) 
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nestabilných skupín zúčastnených na rozhodovaní môže viesť k zvýšenému riziku možných 

konfliktov. 

Governance EÚ je dnes jednou z najviac diskutovaných konceptov, ktorý sa stretáva s 

množstvom interpretácií o povahe rozhodovacieho procesu v EÚ. Je to pochopiteľné, pretože 

problém spravovania EÚ alebo inak povedané spôsob vládnutia inštitúcií EÚ je v popredí 

záujmu nielen teórií, ale aj reálnej politiky. Tá v ostatných rokoch urobila významný krok 

k implementácii novej politiky European governance tým, že vypracovala jej zásady.  

 

 

Čo je koncept European Governance ? 
 

V diskurze o budúcnosti integračných procesov EÚ rezonujú otázky o kvalite spravovania 

európskeho spoločenstva, ktoré spoluvytvárajú post-moderné európske štáty. Tieto štáty dnes 

fungujú v komplexných prierezových sieťach vzťahov založených na spoločných zásadách 

vyjadrených v koncepte European governance alebo Good governance. Centrálnou otázkou 

spravovania európskych záležitostí je postavenie postmoderného štátu v nových podmienkach 

rozhodovania EÚ. Diskurz o role štátu v modernom systéme vládnutia (spravovania) EÚ sa 

vedie v niekoľkých rovinách, ktoré možno vyjadriť nasledovnými tézami:176 

− Štát je aj naďalej centrálnym orgánom moci - je to jediný aktér alebo skupina aktérov v 

EÚ, ktorí sú schopní formulovať kolektívne ciele a systematicky ich sledovať. 

− Štát je aj naďalej dôležitým hráčom v procese vládnutia ale nie jediným. Musí vládnuť 

v partnerstve s inými politickými a sociálnymi aktérmi, aby vládol efektívne.  

− Štát sa stal neefektívnym rozhodovacím mechanizmom a v súčasnosti je spoločnosť dobre 

organizovaná viac menej cez samoregulujúce sa siete aktérov, ktoré reflektujú potreby 

spoločenstva, sú účinnejšie a efektívnejšie k plneniu stanovených cieľov ako legitímne 

hierarchie byrokratických štátov.  

V diskurze o postavení štátu a podstate moderného spravovania EÚ sa často využívajú dva 

prístupy: 

Multi-level governance (viacúrovňové vládnutie), ktoré sa vzťahuje k interpretácii novej 

politiky (policy) EÚ, kde sú spolutvorcami štáty, regióny a inštitúcie EÚ, teda k rozhodovaniu, 

ktoré je delené medzi rôzne úrovne moci. Základnou ideou viacúrovňového vládnutia je strata 

dominantného postavenia štátu a jeho hierarchie ako aktéra v procese prijímania politických 
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rozhodnutí (Marks, 1996). Stručne povedané hierarchie aktérov dnes nahrádzajú siete aktérov 

rozhodovania. Najcharakteristickejším príkladom viac-úrovňového vládnutia v EÚ je kohézna 

politika založená na politickom sieťovaní (policy networks), ktoré bolo výsledkom 

ekonomickej a sociálnej divergencie vedúcej k viac plánovanému modelu redistribúcie 

zdrojov EÚ. 177  Európska komisia čoraz viac rozvíja programy v partnerstve s lokálnymi 

a regionálnymi aktérmi (autoritami), ktorí rozširujú svoje štruktúry na úrovni EÚ (tieto majú 

vlastné úrady v Bruseli). 

European Governance (Európska správa vecí verejných) vyjadruje širšie uplatnenie vládnutia 

alebo spravovania v EÚ na všetky sektory. Vychádza s predstavy, že EÚ nie je len 

o redistribúcii a zabezpečovaní sociálneho blaha, ale prevažne o regulácii trhov (Sbragia, 

2000). European governance sa vzťahuje viac na výkon a koordináciu pravidiel verejnej 

politiky, ktoré platia medzi sieťami, trhmi alebo hierarchiami a v rôznych sektoroch môže 

platiť rôzny model vládnutia, governance. European governance je vládnutie v širšom zmysle 

než zahrňuje inštitút vláda (government), súčasne sa nemôže zaobísť bez národných vlád, 

ktoré sú jej súčasťou. 178  Koncept governance prepája dôležitú časť politického (policy) 

procesu v EÚ, ktorý je procesom sieťovania sociálnych a politických aktérov, ktorí sa 

zúčastňujú na riadení spôsobom kooperácie a v prevažujúcej miere pod nariadeniami aktérov 

štátu. V odborných analýzach možno identifikovať niekoľko spoločných tém, ktoré sa týkajú 

spôsobu spravovania EÚ v procese integrácie.  

1/ EU ako nehierarchické vládnutie mobilizujúce networky privátnych i verejných aktérov, 

ktorí sa angažujú v deliberalizovanom prostredí. Rozhodovanie aktérov je viac zamerané na 

riešenie problémov (problem solving), ktoré vedú viac cez neformálne ako formálne siete. Vo 

všeobecnosti hovoríme teda o vládnutí bez vlády, alebo o kormidlovaní ale nie veslovaní.  

2/ EÚ ako spoločný komunikátor, ktorý potrebuje nový slovník pre vyjadrenie rôznych 

charakteristík vládnutia. (Schmitter, 1996) 

3/ EÚ ako budovateľ kapacít k podpore deliberalizácie a presvedčenia. Potrebuje model 

tvorby politiky, kde aktéri sú otvorení k prípadnej zmene preferencií a viery pod tlakom 

argumentov partnerov. Dobré argumenty môžu ovplyvniť a meniť rozhodnutia aktérov.179  

Koncept governance vyjadruje normatívny záujem o nový model demokratickej správy vecí 

verejných alebo spravovania EÚ. 

 
                                                 
177 KJAER, (2004), Governance, Polity, 2004, s.110. 
178 RHODES, R.A.W. (1997): Understanding Governance: Policy networks, Governance, Reflexivity and 
Accountability, Buckhingham: Open University Press. 
179 POLLACK, 2005: 36 s. 
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Čo prináša reforma European governance? 
 

EÚ ako historicky sa vyvíjajúce spoločenstvo, ktoré pod vplyvom globalizácie ekonomiky 

a lokalizácie moci prostredníctvom decentralizácie prekonalo v posledných desaťročiach 

významné zmeny najmä z hľadiska tvorby politiky spoločenstva. Ako také ho charakterizujú 

určité historické medzníky, ktoré viedli k reforme governance a umožnili zrod jej súčasnej 

podoby.  

EÚ vznikla ako medzinárodné spoločenstvo štátov podpísaním Maastrichtskej zmluvy na 

základe Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, Európskeho spoločenstva pre atómovú 

energiu a Európskeho hospodárskeho spoločenstva v roku 1992. Tak sa pôvodná ekonomická 

spolupráca rozšírila do ďalších oblastí spoločenského života, konkrétne do zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky, justičnej politiky a politiky vnútornej bezpečnosti. Tradičné záväzky 

štátov v pôvodných spoločenstvách sa zmenili najmä v otázke suverenity. Zúčastnené štáty 

delegovali časť svojej suverenity na nové spoločenstvo, EÚ, ktorá tak nadobudla niektoré 

kompetencie nezávislé od členských štátov a pri ich výkone môže vydávať suverénne 

európske právne akty podobné národným legislatívnym predpisom. Rozhodnutia európskych 

inštitúcii v istých oblastiach sa stali záväzné pre všetky členské štáty. Aj napriek tomu si EÚ 

zachovala určité prvky medzivládnej spolupráce, napríklad v prípade Európskej rady, kde 

prebieha spolupráca členských štátov, ale plná rozhodovacia zvrchovanosť ostáva na národnej 

úrovni, teda na úrovni štátov. V oblasti jednotlivých politík sa princípom zvrchovanosti riadi 

najmä zahraničná, bezpečnostná či daňová politika. Supranacionalita odlišuje Európsku úniu 

od medzinárodných organizácii ako OSN alebo OBSE, ktoré stoja na medzivládnej 

spolupráci.“180 
Koncom 90-tych rokoch došlo v Európskej únii k množstvu významných zmien, ktoré si 

vyžiadali potrebu prehodnotenia spôsobu spravovania EÚ. Jedným z dôvodov bolo 

odstúpenie Európskej komisie v roku 1999, vzhľadom na: „údajnú korupciu, keď vznikli 

podozrenia v súvislosti s únikom finančných prostriedkov smerujúcich do najväčších miest 

EÚ.“ 181  Okrem podozrenia z korupcie sa Európskej komisii vytýkala aj administratívna 

slabosť a štrukturálna a procedurálna iracionálnosť alebo nejasné stanovenie cieľov. Nové 

problémy prinieslo Európskej komisii aj rozširovanie EÚ o nových členov, s novými 

                                                 
180 Európska únia. Supranacionalita, In: www.europskaunia.sk  
181REICHBAUER, O., ( 2004). Európska únia pre každého. Bratislava: Eurolitera, 2004. s. 54.  
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kompetenciami začali stúpať požiadavky národných vlád.182 Okrem spomínaných problémov 

vo vnútri Európskej komisie, jedným z dôvodov reformy boli aj nové manažérske trendy, 

ktoré sa objavovali v rámci verejného sektora. Boli zamerané na skvalitnenie rozhodovacích 

procesov vo verejnej správe, ako aj na zmenu riadenia a zvýšenie jeho efektívnosti a účinnosti. 

Reforma European governance sa začala pod vedení Romana Prodyho. Jedným z cieľov 

reformy bolo zvýšenie efektívnosti a transparentnosti inštitúcií EÚ a predovšetkým Európskej 

komisie. Európska komisia prijala v marci roku 2000 Bielu knihu (White paper), ktorá 

navrhovala zmeny týkajúce sa lepšej angažovanosti a otvorenosti systému, kvalitnejšej tvorby 

a realizácie politiky EÚ pomocou zásad dobrého spravovania (good governance). 183  Išlo 

o snahu vytvoriť taký mechanizmus, ktorý by bol nezávislý od národných a iných vplyvov 

v spoločenstve európskych štátov. V procese tvorby politík EÚ sa do popredia dostala otázka 

využívania rôznych nástrojov a regulačných mechanizmov v kombináciách. Zdôrazňuje sa 

najmä lepšia informovanosť verejnosti, posilnenie spolupráce s regionálnymi a lokálnymi 

vládami prostredníctvom národných a regionálnych združení by zvýšila flexibilitu legislatívy 

a súčasne zvýšila zainteresovanosť občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácii na 

politike EÚ.  

 
 
A/ Princípy dobrého spravovania v EÚ 

Dokument Biela kniha (White paper) sa dotýka spôsobu, akým sa tvorí politika a podporuje 

zodpovednosť zainteresovaných aktérov na demokratickom vládnutí alebo spravovaní 

európskeho spoločenstva. Biela kniha navrhuje päť základných zásad dobrého spravovania 

(good governance): otvorenosť (opennes), participácia (participation), zodpovednosť 

(accountability), efektívnosť (effectiveness) a koherentnosť (coherence).184 Každá z nich je 

charakterizovaná vlastnosťami, ktoré podľa Európskej komisie upevňujú vzťah medzi 

inštitúciami a občanmi EÚ a umožňujú ďalší rozvoj integrácie členských štátov a ich 

spoločnej verejnej politiky: 

− Otvorenosť je vlastnosť inštitúcií, ktorá umožňuje aktívnejšiu a bezprostrednejšiu 

komunikáciu s verejnosťou. Otvorená politika inštitúcií EÚ usiluje o zrozumiteľnú 

komunikáciu s partnermi o rozhodnutiach, ktoré prijímajú. Rozšírenie EÚ o nových 
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členov kladie zvýšené nároky na komunikačný jazyk, ktorý by mal byť zrozumiteľný pre 

každého.  

− Participácia znamená kvalitu účasti inštitúcií a aktérov na celom procese tvorby 

a implementácie politiky. Zlepšením účasti sa upevňuje dôvera vo výsledok ako aj 

dôvera k samotným inštitúciám EÚ, ktoré sa podieľajú na danej politike. 

− Zodpovednosť je založená na flexibilite inštitúcií pri zadávaní a plnení jednotlivých 

úloh tak v procese legislatívnej prípravy ako aj realizácie politík na všetkých úrovniach 

moci. Každá inštitúcia, členský štát ako aj ostatní aktéri sa musia zodpovedať za svoju 

činnosť v každej fáze procesu tvorby politiky. Všetky aktivity pritom smerujú 

k riešeniu problémov v spoločnosti a musia prinášať očakávané zmeny v živote 

občanov. 

− Efektívnosť znamená, že všetky politiky musia byť cieľavedomé a dobre načasované, 

s jasným postupom aktivít a hodnotením dopadov. Čerpajú z poučení a minulých 

skúseností pri stanovovaní budúcich úloh. Aktivity inštitúcií sa stanovujú úmerne 

k cieľom a rozhodnutia sa prijímajú na čo najnižšej úrovni. (princíp subsidiarity) 

a vyžadujú uplatnenie projektového manažmentu. 

− Koherentnosť znamená konzistentný prístup k aktivitám, sledovanie ucelenosti systému 

v ich vnútornej rôznorodosti Táto potreba je čoraz dôležitejšia vzhľadom na rôzne 

zmeny ako klimatické, geografické či demografické, ktoré presahujú hranice 

sektorových politík, na ktorých bola EÚ vybudovaná. Ucelenosť si vyžaduje politické 

vedenie a zodpovednosť inštitúcii za konzistentný prístup v rámci komplexného 

systému.“ 185  Jednotlivé politiky sa vzájomne prelínajú a doplňujú a prekračujú 

organizovaný rezortný prístup. Preto je dôležitý najmä premyslený výber nástrojov 

politiky. 

Aplikovaním týchto zásad by chcela Európska komisia dosiahnuť zvýšenie kvality 

inštitucionálneho vládnutia a spravovania európskeho spoločenstva.  

 

B/ Orientácia na kľúčové úlohy EÚ  

Biela kniha obsahuje konkrétny súbor aktivít, ktoré by mali presmerovať aktivity Európskej 

komisie a ostatných inštitúcií na plnenie integračných úloh EÚ. 

− Jasnejšie identifikovať svoje strategické ciele (môžu zahŕňať zlepšenie ľudského kapitálu, 

vedomostí, zručností, posilnenie sociálnej súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
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dosahovanie environmentálnych výziev, podporovanie teritoriálnej diverzity, prispievanie 

k regionálnemu pokoju a stabilite).  

− Strategické ciele plánovať na 5 ročné obdobia, na ktoré bude nadväzovať ročná politická 

stratégia. 

− Výročná správa o stave únie bude vyhodnocovať ako ďaleko sa pokročilo v dosahovaní 

strategických priorít komisie a stanovovať nové výzvy.  

− Výročná správa o realizácií amsterdamského protokolu o subsidiarite a proporcionalite sa 

bude orientovať na hlavné ciele politík EÚ.  

− Posilní sa úloha Európskej rady v spolupráci s Európskou komisiou pri tvorbe 

a strategickom smerovaní únie. 

 

C/ Transparentnosť konzultácií pri tvorbe politík EÚ  

Základným predpokladom je kvalitné rozhodovanie je transparentnosť aktivít jednotlivých 

aktérov, najmä ich konzultačnej činnosti. Tento krok možno urobiť pomocou rôznych 

nástrojov – green /white papers, komunikácia, komisie, panely, on-line konzultácie. 

Z doterajšej praxe nie je vždy jasné ako prebiehajú takéto konzultácie. Preto Biela kniha 

navrhuje: 

− Racionalizovať konzultačný proces. Európska komisia musí ovplyvniť narastanie počtu ad 

hoc konzultačných partnerov (700) čo je spôsobené narastajúcim počtom medzinárodných 

vyjednávaní. To generuje ďalší nárast ad hoc konzultácií. Preto si tento systém vyžaduje 

racionalizáciu tak, aby bol efektívny pre obe strany. Dôležité bude stanoviť a dodržovať 

minimálne štandardy - čo konzultovať, kedy, s kým a ako, znížiť riziko, že bude vypočutá 

len jedna strana alebo prístup bude mať len privilegovaná skupina.  

− Spájanie sietí. Európske a medzinárodné siete spájajúce obchod, komunity, výskumné 

centrá, regionálne a mestské štruktúry vzťahov, ktoré podporujú medzinárodnú 

a cezhraničnú spoluprácu sú brzdené odlišnými administratívnymi a právnymi 

podmienkami, ktoré platia na jednotlivých úradoch. Očakáva sa ich zjednocovanie. 

− Podpora komplexnosti politiky a legislatívy EÚ. Legislatíva EÚ často zahŕňa zbytočné 

detaily, prijatie pravidiel je zložité a zdĺhavé a výsledkom je nedostatok flexibility a nízka 

efektívnosť.  

− Dôvera odborníkom, expertom pri príprave a monitorovaní rozhodnutí. Inštitúcie sa 

spoliehajú na expertízy, ale existuje riziko, ako vysvetliť jasne a jednoducho verejnosti 

výsledky expertízy. Biotechnológie nastoľujú morálne a etické otázky v spoločnosti a to si 



 
 
94 

vyžaduje široké spektrum skúseností a disciplínu. V praxi často nie je jasné, kto 

v skutočnosti rozhoduje, experti alebo politické autority. Lepšie informovaná verejnosť sa 

súčasne pýta na obsah expertíz a nezávislosť expertných skupín. Vedecké odporúčania sú 

od roku 1997 verejne dostupné. Otázkou je ako to posilnilo dôveru verejnosti 

k rozhodovaniu EÚ.  

− Kombinácia nástrojov prináša kvalitnejšie výsledky. Európska komisia je posudzovaná 

podľa dopadov svojich nariadení a preto musí zlepšovať kvalitu, efektívnosť 

a jednoduchosť legislatívy a jej rozhodovanie vyžaduje kombináciu nástrojov a ich 

zameranie na plnenie cieľov politík.  

− Investícia do dobrých konzultácií častejšie vedie k lepšej legislatívnej príprave. Dobrá 

príprava legislatívy závisí na nasledovných faktoroch:  

− Návrh má obsahovať jasné ciele, efektívnu analýzu či je potrebná intervencia na úrovni 

EÚ a v prípade, že áno, posúdia sa hospodárske, sociálne a environmentálne dopady, 

náklady a výnosy.  

− Legislatíva musí sledovať širšie riešenia spolu s nezáväznými nástrojmi, ktoré budú 

použité pri realizácii politiky, napr. odporúčania, manuály, atď. Výber nástroja vyžaduje 

posúdenie použitia nariadení, ktoré by sa mali týkať iba prípadov keď je potrebné 

zjednotiť aplikácie v EÚ. Tzv. rámcové nariadenia by sa mali využívať častejšie, sú 

jednoduchšie, flexibilnejšie, rýchlejšie. Primárna legislatíva sa má obmedziť iba na 

základné charakteristiky a technické detaily by mali riešiť sekundárne pravidlá.  

− Koregulácie kombinujú záväznú legislatívu a regulačné aktivity s aktivitami dotknutých 

aktérov na základe ich skúseností. Výsledkom je väčšia zainteresovanosť tých, ktorých sa 

najviac dotýka realizácia týchto pravidiel. 

− Otvorené metódy koordinácie môžu pomôcť podporovať spoluprácu a výmenu skúseností 

a akceptovanie spoločných cieľov a postupov pre členské štáty (akčných plánov). V 

niektorých oblastiach ako zamestnanosť či sociálna politika to zohľadňuje legislatíva, 

v iných je to pridaná hodnota kde je málo priestoru pre legislatívu, napr. budúce ciele 

národných vzdelávacích systémov.  

− Evalvačná kultúra a spätná väzba pomáha poučiť sa z úspechov a omylov či sú 

rozhodnutia robené na správnej úrovni.  

− Urýchlenie legislatívneho procesu s uplatnením hlasovania kvalifikovanou väčšinou s 

jedným čítaním.  
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− Zákony únie by sa mali v záujme zrýchlenia legislatívneho procesu podstatne zjednodušiť 

- preskupiť právne texty a preniesť menej podstatné veci do výkonných opatrení.  

− Nové štáty často pridávajú do nariadení nákladné procedúry. Ukazuje sa potreba vytvoriť 

siete, ktoré budú zodpovedať za zjednodušenia legislatívneho procesu na úrovni EÚ ako aj 

na národnej úrovni. 

− Lepšia aplikácia EU pravidiel cez regulačné agentúry v oblastiach kde sú potrebné 

konzistentné a nezávislé regulačné rozhodnutia, napr. Agentúra životného 

prostredia ,Kodaň, Európska vzdelávacia nadácia, Turín. Vytvorenie ďalších EU 

regulačných agentúr si vyžaduje zvýšiť dohľad a kontrolu, aby tieto agentúry rozhodovali 

ale súčasne neprijímali regulačné opatrenia . 

 

 

Inštitúcie a ich zainteresovanosť na spravovaní EÚ 
 

EÚ je vnímaná v súčasnosti ako systém multi-level governance, v ktorom sa prekrývajú 

rozhodovacie procesy národných, nadnárodných a lokálnych vlád a aktérov občianskej 

spoločnosti. Európske spoločenstvo garantuje diverzitu únie, zabezpečuje rovnaké 

zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi, ktorých záujmy prechádzajú filtrami inštitúcií 

na nadnárodnej úrovni. EÚ má tri typy inštitúcií, ktoré sa podieľajú na tvorbe verejnej politiky.  

1. Európsky parlament, Európska komisia, Európska rada, Európsky súdny dvor a Rada 

ministrov. 

2. Európska centrálna banka, Európsky dvor audítorov 

3. Poradné orgány : Výbor regiónov, Hospodársky a sociálny výbor 

Identifikovať fungovanie kľúčových aktérov v EÚ znamená porozumieť ich rozhodovacím 

právomociam.186 

Európsky parlament je spolu-legislatívnym orgánom EÚ (spolu s Európskou radou a Radou 

ministrov EÚ, ktorá zastupuje 27 vlád členských štátov EÚ) s kľúčovými rozpočtovými 

právomocami. Prostredníctvom zvolených zástupcov vykonáva zákonodarnú činnosť EÚ, 

rozhoduje o právnych aktoch, smerniciach a nariadeniach EÚ, ktoré ovplyvňujú život 

občanov v členských krajinách EÚ. Európsky parlament je politickým fórom pre 

medzinárodné a vnútorné akcie EÚ, cez ktoré občania členských štátov sprostredkovane 

                                                 
186 Európa. Ako prijíma EÚ rozhodnutia , www.europa.eu  
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vplývajú na tvorbu a formovanie európskej politiky vo vzťahu ku krajinách mimo EÚ i 

smerom do vnútra EÚ. Medzi jeho hlavné právomoci patrí: 

− preverovať a prijímať európsku legislatívu; EP vykonáva túto úlohu spoločne s Radou 

Európskej únie na základe procedúry spolurozhodovania, spolupráce, schvaľovania 

a konzultácie, 

− schvaľovať rozpočet EÚ spolu s Radou, vrátane možnosti úplne odmietnuť alebo 

pozmeniť spoločný rozpočet, 

− vykonávať demokratickú kontrolu nad ostatnými inštitúciami EÚ vrátane možnosti 

odvolať Európsku komisiu i právomoci zakladať vyšetrovacie komisie, 

− súhlasiť s dôležitými medzinárodnými dohodami, ako je vstup nových členských štátov 

do EÚ, a obchodné alebo asociačné dohody medzi EÚ a tretími štátmi. 

Európska rada určuje spoločné ciele európskej politiky. Na summitoch Európskej rady sa 

stretávajú hlavy štátov alebo vlád, aby určili smery európskej politiky. Jej zodpovednosť bola 

jasne vymedzená v Zmluve o Európskej únii, podľa ktorej má byť stimulom a určovať 

všeobecné politické smery ďalšieho rozvoja Únie. V mnohých prípadoch má Európska rada 

vydávať politické smernice Rade Európskej únie alebo Európskej komisii, aby sa niektoré 

myšlienky preniesli do praxe. 

Európska komisia je hlavným výkonným orgánom EÚ, ktorá reprezentuje a presadzuje 

záujmy EÚ únie ako celku.187  Predstavuje "hnaciu silu" inštitucionálneho systému EÚ - 

zaoberá sa tvorbou politiky (policy-making), čiže iniciuje prijímanie politik, navrhuje právne 

predpisy, programy činnosti a zodpovedá za implementáciu rozhodnutí Európskeho 

parlamentu a Rady. Európska komisia bola zriadená na základe zakladajúcich zmlúv EÚ. Má 

27 členov – komisárov vrátane predsedu Európskej komisie. Komisia sa zúčastňuje na 

všetkých zasadaniach Európskeho parlamentu, kde musí vysvetliť a zdôvodniť svoju politiku. 

Má 4 hlavné úlohy: navrhovať zákonné normy Parlamentu a Rade, riadiť a implementovať 

politiku a rozpočet EÚ, presadzovať dodržiavanie európskych zákonov, zastupovať EÚ na 

medzinárodnej scéne, napr. na rokovaniach o dohodách medzi EÚ a inými štátmi. Úlohy 

Európskej komisie možno zhrnúť do štyroch hlavných bodov: a/ predkladanie návrhov 

právnych predpisov Európskemu parlamentu a Rade Európy; b/ riadenie a implementácia 

politiky a rozpočtu EÚ, c/ presadzovanie európskeho práva, d/ zastupovanie EÚ na 

                                                 
187 Vznikla ako výsledok zlúčenia výkonných orgánov troch spoločenstiev na základe zmluvy o fúzii prijatej 
v roku 1965. 
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medzinárodnej scéne. 188  Európska komisia sa zodpovedá za svoju činnosť Európskemu 

parlamentu, ktorý má právo ju odvolať. 

Európsky súdny dvor zabezpečuje, aby sa právo Spoločenstva neinterpretovalo rozdielne v 

rôznych členských krajinách, a takisto aby členské krajiny a inštitúcie EÚ plnili svoje 

povinnosti vyplývajúce zo zmlúv. Má právomoc riešiť spory medzi členskými krajinami, 

inštitúciami EÚ, podnikmi alebo jednotlivcami. Takisto musí zabezpečiť, aby národné orgány 

a súdy členských krajín jednotne vykladali a aplikovali právo Spoločenstva. 

Súdny dvor sa skladá z 27 sudcov, ktorým pomáha 8 generálnych advokátov. Sudcovia aj 

generálni advokáti sú menovaní na základe spoločnej dohody vlád členských krajín na 

obdobie 6 rokov, pričom je možné ich opätovné zvolenie. Každé 3 roky dochádza k 

čiastočnému novému obsadzovaniu mandátov. Podobne aj sudcovia volia zo svojho stredu 

každé tri roky predsedu Súdneho dvora. 

Rada ministrov je hlavný orgán Európskej únie pre prijímanie rozhodnutí. Spolu s EP 

rozhoduje o rozpočte Európskej únie a môže tým ovplyvňovať výdavky EÚ. Rada ministrov 

zastupuje vlády členských štátov EÚ. Na rokovaniach Rady ministrov sa vždy zúčastňuje 

niektorý minister z národnej vlády každého zo štátov EÚ. Podľa toho, z akej oblasti sú otázky 

stanovené na programe zasadania Rady ministrov EÚ, závisí, ktorý minister sa zúčastní na 

konkrétnom zasadaní. Má pomocné orgány: COREPER I a II, je to výbor stálych 

predstaviteľov. Tvoria ho veľvyslanci členských krajín a zástupcovia veľvyslancov. 

Európska centrálna banka je nezávislá a riadi EURO a menovú politiku EÚ. Zahŕňa všetky 

členské štáty bez výnimky či prijali euro alebo nie. Spolupracuje so všetkými členskými 

štátmi, a tým vytvára Európsky systém centrálnych bánk Hlavnou úlohou je udržať cenovú 

stabilitu v eurozóne a chrániť kúpnu cenu eura, kontroluje infláciu. Cieľom je zabezpečiť, aby 

medziročný nárast spotrebiteľských cien bol menší ako 2%.Európsky dvor audítorov je 

účtovný dvor. Skúma a preveruje účty EÚ, to znamená, že ich monitoruje. Preveruje 

zákonnosť a oprávnenosť príjmov a výdavkov v rozpočte a zabezpečuje požadované finančné 

riadenie. Každá krajina má svojho zástupcu ako audítora. 

Výbor regiónov bol založený na základe Zmluvy o EÚ (Maatrichtská zmluva) v roku 1994. 

Zastupuje regionálne a miestne samosprávy, má 5 plenárnych rokovaní za rok, konzultuje 

otázky, ktoré sú dôležité pre miestne a regionálne samosprávy: regionálna politika (finančná 

pomoc na rozvoj regiónov), životné prostredie, doprava, vzdelávanie a pod. Má 6 komisii: 

Komisia pre politiku teritoriálnej kohézie, pre hospodársku a sociálnu politiku, pre trvalo 

                                                 
188 Európa. Inštitúcie a ďalšie orgány Európskej únie. www.europa.eu  
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udržateľný rozvoj, pre kultúru a vzdelávanie, pre záležitosti ústavy a euro, riadenie, pre 

vonkajšie vzťahy. 

Európsky hospodársky a sociálny výbor je to samostatná inštitúcia, ktorá reprezentuje 

občiansku spoločnosť v EÚ. Vykonáva konzultačnú činnosť, ktorá sa týka návrhov 

ekonomiky a sociálnej oblasti. Má 3 úlohy: radí Rade Ministrov, Komisii, Parlamentu na 

základe žiadostí alebo iniciatívne, podporuje účasť občianskej spoločnosti na tvorbe politík 

EÚ, upevňuje úlohu občianskej spoločnosti a pomáha pri budovaní poradenských štruktúr. 

Členovi výboru tvoria 3 skupiny a tie zastupujú: zamestnávateľov, pracujúcich (zástupcovia 

odborových hnutí), rôzne ekonomické a sociálne záujmové skupiny. 

Na tvorbe verejnej politiky EÚ sa podieľajú aj inštitucionálni aktéri na národnej a miestnej 

úrovni moci. 

Štát (prezident, vláda, parlament, ústredné orgány štátnej správy, miestna štátna správa). 

Samospráva (vyššie územné celky, ich zastupiteľstvá a predsedovia: obecné a mestské 

zastupiteľstva, starostovia, primátori). 

Politické strany ( sprostredkúvajú záujmy občanov voči štátu). 

Mimovládne organizácie, tretí sektor (organizácie, ktoré združujú, spájajú občanov a ich 

záujmy). 

Občianska spoločnosť, jednotliví občania. 

Biela kniha presmerovala inštitucionálne úlohy v zmysle posilnenia kvality tvorby a realizácie 

verejnej politiky v EÚ. Stanovila podmienky a obmedzenia v rámci, ktorých bude Európska 

komisia vykonávať svoje exekutívne úlohy a právo iniciatívy. Posilnila možnosti Európskej 

rady a Európskeho parlamentu ako zákonodarcom napĺňať ich politické úlohy, a naplno 

uplatniť schopnosť monitorovať a kontrolovať aktivity Európskej komisie voči zásadám 

a prijatým politickým smerniciam. Táto zmena umožňuje zvýšiť kvalitu rozhodovacieho 

procesu, urobiť ho jednoduchším, rýchlejším a zrozumiteľnejším. Prispeje k zlepšeniu 

zodpovednosti inštitúcií a pomôže vyhodnotiť kvalitu fungovania výkonných procesoch. 

Zmena prinesie aj efektívnejšie zainteresovanie národných aktérov pri tvorbe a vypracovaní 

komunitných pravidiel a programov.  

Biela kniha stanovuje zásadu otvorenosti procesu tvorby politiky EÚ. Ide o snahu zapájať 

účinnejším spôsobom verejnosť do verejných debát a zlepšiť prístup k informáciám na 

všetkých úrovniach rozhodovania v členských štátoch. Efektívna komunikácia na národnej 

a miestnej úrovni umožní vytvoriť priestor pre zapojenie občanov do diskusie. Veľké rezervy 

má EÚ najmä v oblasti využívania moderných informačných prostriedkov, ktoré môžu účelne 

skracovať cestu informáciám na všetkých decentralizovaných úrovniach moci. 
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Doteraz nebola plne využitá úloha miest a regiónov pri realizácii EÚ politík, legislatíva 

prijímaná Radou a Európskym parlamentom bola príliš detailná, neodrážala dostatočne 

miestne podmienky. Viacúrovňové partnerstvo preto môže pomôcť riešiť tento deficit.  

Cesta vedie aj cez lepšie využitie regionálnych a miestnych vedomostí a poznatkov pri tvorbe 

politík EÚ, cez systematický dialóg s európskymi a národnými združeniami regionálnych 

a miestnych samospráv a podporu ich vzájomnej spolupráce, napríklad aj výmenou 

pracovníkov a školeniami na rôznych úrovniach EÚ. 

Rovnako dôležitá je úloha zainteresovanosti občianskej spoločnosti na tvorbe politík EÚ 

prostredníctvom mimovládnych organizácií, ktoré fungujú ako systém včasného varovania, 

odborové zväzy a zamestnávatelia za určitých podmienok môžu dokonca dosiahnuť záväzné 

dohody, ktoré sa stanú zákonom. Mali by sa zapojiť do procesu pripomienkovania návrhov 

ešte pred ich pretransformovaním do legislatívy a prebrať na seba aj viac zodpovednosti za 

rozhodnutia. 

 

 

Záver 
 

Integračný proces EÚ zmenil svoju podobu a už dávno sa nejedná len o integráciu 

v ekonomickom ponímaní ale aj o jej širšie politické dimenzie. Proces rozširovania 

spoločenstva výrazne prispel a vyžiadal si zmenu predovšetkým v oblasti riadenia 

a spravovania EÚ. Vyvstala potreba zvýšenia efektívnosti spravovania, zvýšenia participácie 

a zapojenia verejného, súkromného sektora a mimovládnych organizácii do spravovania 

európskych záležitostí, potlačenie negatívnych javov akými je korupcia, či nejasnosť 

v stanovovaní cieľov spoločenstva. Reforma európskej správy vecí verejných by mala 

priniesť: 

 

1. Upevnenie vzťahov s občianskou spoločnosťou, posilnenie dialógu a otvorenosti 

organizovanej občianskej spoločnosti v EÚ 

2. Lepšie využitie schopností a praktických skúseností regionálnych a miestnych aktérov. 

3. Budovanie vzájomnej dôvery medzi tvorcami politík, expertnými skupinami a občanmi. 

4. Jasné definovanie politických cieľov EU a zlepšenie efektivity politík kombinovaním 

formálnych legislatívnych, mimolegislatívnych a samoregulačných návrhov na lepšie 

dosahovanie týchto cieľov. 
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5. Presmerovanie úloh a zodpovednosti každej inštitúcie by malo pomôcť občanom 

podporiť svojich politických lídrov a inštitúciám zohľadniť rozhodnutia, ktoré únia robí. 

Reforma je teda o zvýšení kvality rozhodovania a dôveryhodnosti inštitúcií EÚ v očiach 

verejnosti ale súčasne aj o celkovej prestíži politiky EÚ vo svetovom meradle.189 

Empirická skúsenosť môže poskytnúť odpovede na otázky týkajúce sa miery úspešnosti 

koncepcie dobre spravovanej spoločnosti v rámci EÚ. 
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Governance v EÚ a lesníctvo: Inštitucionálne a politické nástroje 

lesníctva v Európskej únii 
 

Martin Moravčík190 

 

 

Úvod 
 

Termín „governance“, čiže vládnutie je veľmi mnohostranný. Používa sa v súvislosti 

s niekoľkými súčasnými spoločenskými vedami, obzvlášť s ekonomikou a politickou vedou. 

Má rôzne významy a nemožno ho stotožňovať s tradičným pojmom „government“, čiže vláda 

alebo vládnutie. Vo všeobecnosti termín "governance" zahŕňa činnosti výkonných orgánov, 

zhromaždení (napríklad národných parlamentov) a súdnych orgánov (federálnych súdov 

a tribunálov) a korešponduje s tzv. post-modernou formou ekonomických a politických 

organizácií.  

Európska komisia založila svoju vlastnú koncepciu, kde sa pojem „Európsky 

governance“ vzťahuje na pravidlá, procesy a správanie sa, ktoré ovplyvňujú spôsob 

vykonávania právomocí na európskej úrovni, najmä pokiaľ ide o otvorenosť, participáciu, 

zodpovednosť, účinnosť a súdržnosť. Týchto päť princípov „dobrého governance“ ešte 

posilňujú princípy subsidiarity a proporcionality.  

Diskusiu o európskom governance zahájila Európska komisia v svojej bielej knihe191 v júli 

2001. Jeho cieľom je prijať také nové formy governance, ktoré ho zefektívnia, viac priblížia 

EÚ a občanov jej členských štátov, posilnia demokraciu v Európe a skonsolidujú oprávnenosť 

inštitúcií. Predstavuje tiež zvyšujúcu sa kvalitu európskeho zákonodarstva, s ohľadom na jeho 

transparentnosť a efektívnosť. Navyše EÚ musí prispievať tiež do diskusií o svetovom 

governance a zohrávať dôležitú rolu pri zlepšovaní prevádzkovania medzinárodných inštitúcií. 

 

 

                                                 
190 Autor je vedeckým pracovníkom na Odbore lesníckej stratégie, politiky a ekonomiky, Národné lesnícke 
centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. 
191 EUROPEAN GOVERNANCE – A WHITE PAPER. Commission of the European Communities. Brussels, 
25.7.2001. COM (2001) 428 final. 
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Prehľad inštitúcií a politických nástrojov lesníctva v Európskej únii 
 

Zmluvy EÚ neobsahujú ustanovenie o spoločnej lesníckej politike. Podľa zásady subsidiarity 

je uplatňovanie vhodného obhospodarovania lesov v plnej kompetencii členských štátoch. 

Obhospodarovanie, ochrana a trvalo udržateľný rozvoj lesov sú však veľmi významnými 

oblasťami aktuálnych spoločných sektorových politík EÚ, najmä poľnohospodárstva, rozvoja 

vidieka, životného prostredia, obchodu, výskumu, priemyslu, vnútorného trhu, zdravia 

a ochrany spotrebiteľa, rozvoja spolupráce a sektora energetiky. Tieto politiky majú značný 

vplyv na lesníctvo členských štátov. Neoficiálne sa súbor pravidiel a iných rozhodnutí 

a stratégií Spoločenstva týkajúcich sa lesníctva nazýva lesnícka politika EÚ. Hlavnými cieľmi 

EÚ vo vzťahu k lesníctvu sú: 

− Prehlbovanie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v EÚ, ako prínosu k rozvoju 

vidieka a najmä k vytváraniu a udržiavaniu pracovných miest na vidieku. 

− Ochrana prírodného prostredia prostredníctvom zabezpečovania funkcií lesov a lesníctva 

pri ochrane pôdy vrátane protieróznej ochrany, pri regulácii a zvyšovaní kvality vôd, 

zlepšovaní kvality ovzdušia, sekvestrácii uhlíka, zmierňovaní a prispôsobovaní sa 

vplyvom klimatickej zmeny, ochrane biodiverzity, obnove poškodených lesov a ich 

ochrane pred biotickými a abiotickými činiteľmi. 

− Zvyšovanie využívania dreva ako environmentálne vhodného a klimaticky neutrálneho 

zdroja materiálov a energie a ďalších lesných produktov z lesov obhospodarovaných 

trvalo udržateľným spôsobom; podpora certifikácie trvalo udržateľného obhospodarovania 

lesov a označovania certifikovaných výrobkov.  

− Prispievanie k zvyšovaniu konkurencieschopnosti drevospracujúceho priemyslu v EÚ. 

− Zdokonaľovanie nástrojov monitoringu lesa v súlade s požiadavkami existujúcich 

environmentálnych dohôd a dohovorov. 

− Presadzovanie trvalo udržateľného lesného hospodárstva ako prostriedku na znižovanie 

chudoby v rámci rozvojovej politiky EÚ. 

V inštitucionálnom rámci EÚ sa opatrenia vo vzťahu k lesom pripravujú v intenzívnej 

spolupráci a participácii. Legislatívny rozhodovací proces si vyžaduje zapojenie Európskej 

Rady (ďalej len „Rada“) a Európskeho Parlamentu pri zabezpečovaní rôznych aktivít 

Spoločenstva. Okrem toho sa konzultuje s Ekonomickým a sociálnym výborom EÚ, ktorý 

reprezentuje regionálne orgány a miestne spoločenstvá. 

V Európskej Komisii sa hlavná zodpovednosť za otázky lesníctva delí medzi:  
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− DG (generálne riaditeľstvo) Agriculture – lesnícke opatrenia v Spoločnej 

poľnohospodárskej politike (CAP – Common Agriculture Policy) a politike rozvoja 

vidieka). 

− DG Enterprise – drevospracujúci priemysel.  

− DG Environment – ochrana prírody, biologická diverzita a klimatická zmena.  

− Ďalšími orgánmi, ktoré sa zaoberajú lesníctvom sú DG Energy, DG Research a DG 

Development.  

Fóra pre spoluprácu medzi Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) a členskými štátmi 

v sektore lesníctva a drevospracujúceho priemyslu poskytuje niekoľko špecializovaných 

výborov. Oficiálni predstavitelia členských štátov sa zúčastňujú práce v ad hoc Pracovnej 

skupine Rady EÚ pre lesníctvo (CWGF – Council ad hoc Working Group on Forests), 

ktorej predsedá zástupca Rady, ako aj práce v Stálom lesníckom výbore (SFC – Standing 

Forestry Committee), ktorý pracuje v rámci DG Agriculture a vedie ho zástupca Komisie.  

− Pracovná skupina Rady EÚ pre lesníctvo sa zaoberá medzinárodnými otázkami lesov 

a lesníctva, najmä vo väzbe na prípravu účasti EÚ v globálnych fórach o lesoch (Lesnícky 

výbor FAO – Committee on Forestry (COFO) a Fórum OSN o lesoch – United Nations 

Forum on Forests (UNFF)). Vykonáva základné rozhodnutia týkajúce sa prípravy 

politických a právnych dokumentov v oblasti lesníctva. 

− Stály lesnícky výbor Európskej komisie je poradným orgánom pre politiku Spoločenstva 

v oblasti lesníctva. Jeho úlohou je pomáhať Komisii na jej žiadosť, alebo z vlastnej 

iniciatívy, pri prerokovávaní všetkých otázok a problémov súvisiacich s lesníckou 

politikou. V niektorých oblastiach lesov a lesníctva má tiež riadiacu funkciu. 

V sektore lesníctva je tiež Poradný výbor pre lesníctvo a korok (Advisory Committee on 

Forestry and Cork) a v sektore drevospracujúceho priemyslu je Poradný výbor pre politiku 

Spoločenstva týkajúcu sa lesníctva a lesného priemyslu (Advisory Committee on Community 

Policy Regarding Forestry and Forest-based Industries). Členovia týchto poradných výborov 

pochádzajú z rôznych odvetví a patria sem zástupcovia vlastníkov lesov, drevospracujúceho 

priemyslu, nevládnych environmentálnych organizácii a odborov pre lesníctvo.  

Sektorový výbor pre sociálny dialóg (Sectoral Social Dialogue Committee) je vhodným 

miestom pre diskusiu medzi predstaviteľmi európskych organizácií, zamestnávateľmi 

a zamestnancami z lesnícko-drevárskeho sektora (wood sector) o mnohých otázkach 

týkajúcich sa zamestnanosti, pracovných podmienok, odborného vzdelávania, zmien 

v priemysle a poradenstva. Otázky lesníctva sa diskutujú tiež vo výboroch „Habitats“ a 
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„Ornis“, ktoré pomáhajú Komisii pri realizácii smerníc o ochrane biotopov a vtákov. 

Neformálna Európska poradenská skupina pre tropické lesy (European Tropical Forests 

Advisors Group) umožňuje konzultácie medzi Komisiou a odborníkmi z členských štátov 

o lesoch a rozvojovej spolupráci. 

 

 

Lesnícka stratégia EÚ 
 

Nariadenie Rady z 15. decembra 1998 o lesníckej stratégii EÚ192 

Lesnícka stratégia EÚ uvádza všeobecné zásady aplikácie trvalo udržateľného 

obhospodarovania a multifunkčnej úlohy lesov. V súlade so zásadou subsidiarity stratégia 

vytvára koherentný rámec pre činnosti súvisiace s lesmi na úrovni EÚ. Zameriava sa tiež na 

zlepšenie prepojenia a spolupráce medzi rôznymi politikami a súdržnosť s lesníckymi 

politikami členských štátov. Jej podstatnými prvkami sú okrem iného tieto: 

− Zodpovednosť za lesnícku politiku spočíva na členských štátoch, EÚ môže prispieť 

k realizácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom politík EÚ 

(subsidiarita, spoluzodpovednosť). 

− Realizácia medzinárodných záväzkov, zásad a odporúčaní prostredníctvom národných 

lesníckych programov vypracovaných členskými štátmi. 

− Integrácia a podpora národných lesníckych programov prostredníctvom špecifických 

opatrení a politík EÚ, ako sú Spoločná poľnohospodárska politika a Rozvoj vidieka, 

Životné prostredie, Výskum, Energetika, Vnútorný trh, Zdravie a ochrana spotrebiteľa. 

Lesnícka stratégia má tiež významný prínos na úrovni EÚ do realizácie medzinárodných 

záväzkov týkajúcich sa obhospodarovania, ochrany a trvalo udržateľného rozvoja lesov 

(Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, Rio de Janeiro 1992, Ministerské 

konferencie o ochrane lesov v Európe). 

V marci 2005 predložila Komisia Rade a Európskemu parlamentu Oznámenie 

(Communication) o realizácii lesníckej stratégie EÚ. Toto obsahuje hlavné závery 

o výsledkoch jej realizácie, najmä vyskytujúce sa problémy ovplyvňujúce lesy a lesníctvo 

a uvádza možné akcie pre budúce obdobie. Spolu s Oznámením sa predložil pracovný 

                                                 
192 Council Resolution of 15 December 1998 on a forestry strategy for the European Union, Official Journal C 
056, 26 February 1999. 
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dokument, v ktorom sa uvádza podrobný prehľad aktivít realizovaných v kontexte Lesníckej 

stratégie EÚ v období rokov 1999-2004. 

Oznámenie uvádza, že v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa v EÚ za 

posledné roky zaznamenal pokrok. V meniacom sa politickom prostredí a rastúcej globalizácii 

sa čoraz dôležitejšia stáva konkurencieschopnosť a ekonomická životaschopnosť trvalo 

udržateľného lesníctva. Toto si vyžaduje aktívnejší prístup k riadeniu lesov v EÚ. Ako hlavný 

nástroj na riešenie meniaceho sa politického kontextu, Oznámenie navrhlo vypracovať Akčný 

plán EÚ pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Oznámenie zvýraznilo dobré riadenie 

lesov a posilnenie medzirezortnej spolupráce a koordinácie, ako aj koherencie medzi 

lesníckou politikou a ostatnými politikami, ktoré majú vplyv na lesy a lesníctvo. 

 

 

Akčný plán EÚ pre lesy 
 

Oznámenie Komisie z 15. júna 2006 Rade a Európskemu parlamentu o akčnom pláne 

EÚ pre lesy193 

Toto oznámenie je odpoveďou na požiadavku Rady, aby Komisia predstavila Akčný plán EÚ 

pre lesy (ďalej len „akčný plán“). Akčný plán sa pripravil v úzkej spolupráci s členskými 

štátmi a na základe konzultácií so zainteresovanými stranami. Zohľadňuje sa v ňom správa 

Európskeho parlamentu o implementácii lesníckej stratégie EÚ a súvisiace správy 

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov. Pracovný dokument 

útvarov Komisie priložený k oznámeniu umožňuje posúdiť prípravný proces. 

 

Všeobecné zásady akčného plánu 

Akčný plán poskytuje rámec pre akcie týkajúce sa lesného hospodárstva na úrovni 

Spoločenstva a členských štátov a slúži ako nástroj na koordináciu opatrení Spoločenstva 

a politík členských štátov v oblasti lesného hospodárstva. Všeobecným cieľom akčného plánu 

je podporovať a zlepšovať trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a ich polyfunkčnú úlohu. 

Zakladá sa na týchto zásadách: 

− národné lesnícke programy sú vhodný rámec na implementáciu medzinárodných 

záväzkov týkajúcich sa lesníctva; 

                                                 
193 Communication from the Commission of 15 June 2006 to the Council and the European parliament on an EU 
Forest Action Plan COM (2006) 302 Final; {SEC(2006) 748} 
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− rastúci význam globálnych a medzisektorových otázok a problémov v politike lesníctva, 

ktorý vyžaduje lepšiu koherentnosť a koordináciu; 

− potreba zlepšenia konkurencieschopnosti lesníckeho sektora v EÚ a lepšie riadenie 

lesníctva v EÚ; 

− dodržiavanie zásady subsidiarity. 

So zreteľom na existenciu širokej škály prírodných, sociálnych, hospodárskych a kultúrnych 

podmienok a rozdielov vo vlastníctve lesov v EÚ sa v akčnom pláne uznáva potreba 

osobitného prístupu a opatrení pre rôzne typy lesov. Zdôrazňuje sa dôležitá úloha, ktorú 

zohrávajú vlastníci lesov pri ich trvalo udržateľnom obhospodarovaní. Účelom akčného plánu 

je prispieť k dosiahnutiu cieľov obnovenej Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť 

a Göteborskej agendy pre trvalo udržateľný rozvoj. 

 

Ciele akčného plánu 

Pri príprave akčného plánu Komisia a členské štáty vytvorili túto spoločnú víziu lesníctva 

a príspevku lesov a lesníctva k modernej spoločnosti. 

Lesy pre spoločnosť: dlhodobé polyfunkčné lesníctvo, ktoré plní súčasné a budúce 

spoločenské potreby a podporuje živobytie súvisiace s lesníctvom. 

Polyfunkčné lesníctvo poskytuje hospodárske, ekologické, sociálne a kultúrne prínosy. 

Dodáva obnoviteľné a pre životné prostredie neškodlivé suroviny a zohráva významnú úlohu 

v hospodárskom rozvoji, zamestnanosti a prosperite Európy, najmä vidieckych oblastí. Lesy 

pozitívne prispievajú ku kvalite života poskytovaním príjemného životného prostredia, 

príležitostí na rekreáciu a preventívnu zdravotnú starostlivosť, pričom sa zachovávajú 

prírodné krásy prostredia a zvyšujú ekologické hodnoty. V lesoch sa má udržiavať duchovné 

a kultúrne dedičstvo, ktoré obsahujú. V súlade s uvedenou víziou má akčný plán štyri hlavné 

ciele: 

− zlepšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti, 

− skvalitňovanie a ochrana životného prostredia, 

− prispievanie ku kvalite života, 

− podpora koordinácie a komunikácie. 

Päťročný akčný plán (na roky 2007-2011) pozostáva zo súboru kľúčových činností, ktoré 

Komisia navrhuje realizovať v spolupráci s členskými štátmi. Poukazuje sa v ňom aj na ďalšie 

opatrenia, ktoré môžu členské štáty vykonať podľa svojich konkrétnych podmienok a priorít, 



 
 
108 

s podporou existujúcich nástrojov Spoločenstva, i keď realizácia môže vyžadovať aj 

vnútroštátne nástroje. 

 

Opatrenia akčného plánu 

1. Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Cieľom je zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť lesníckeho sektora a zlepšiť trvalo 

udržateľné využívanie lesníckych výrobkov a služieb. Konkurencieschopnosť lesníckeho 

sektora je nevyhnutným základom pre viaceré prínosy, ktoré trvalo udržateľné lesníctvo 

spoločnosti poskytuje. Lesnícky sektor má významný potenciál pre ďalší vývoj vysoko 

kvalitných výrobkov a služieb s pridanou hodnotou pre rôznorodý a stále rastúci spoločenský 

dopyt na základe obnoviteľných surovinových zdrojov. Výskum a technický rozvoj, 

diverzifikácia, inovácia a investovanie do kvalitných pracovných miest a ľudského kapitálu sú 

potrebné na rozvoj silného a dynamického sektora schopného plniť výzvy globálnej zmeny. 

Navrhujú sa tieto kľúčové opatrenia: 

1.1. Preskúmanie účinkov globalizácie na hospodársku životaschopnosť 

a konkurencieschopnosť lesníctva v EÚ.   

1.2. Podporiť výskum a technologický rozvoj na zlepšenie konkurencieschopnosti 

lesníckeho sektora. 

1.3. Výmena a hodnotenie skúseností s oceňovaním a obchodovaním s nedrevenými 

lesníckymi tovarmi a službami. 

1.4. Podpora využívania lesnej biomasy na výrobu energie. 

1.5. Podpora spolupráce medzi vlastníkmi lesov a zlepšenie vzdelávania a prípravy v oblasti 

lesníctva. 

 

2. Zlepšovanie životného prostredia a jeho ochrana 

Cieľom je udržiavanie a primerané zlepšovanie biodiverzity, viazanie uhlíka, integrity, 

zdravia a odolnosti lesných ekosystémov. Udržiavanie produkčnej kapacity, odolnosti 

a biologickej diverzity sú rozhodujúce činitele pri zabezpečovaní zdravého lesného 

ekosystému, ktorý má zasa spätne podstatný vplyv na zdravú spoločnosť a hospodárstvo. 

Lesy zohrávajú dôležitú úlohu pri realizácii göteborských cieľov Spoločenstva o trvalo 

udržateľnom rozvoji a cieľov stanovených v 6. akčnom programe Spoločenstva pre oblasť 

životného prostredia, vrátane príslušných tematických stratégií. Kľúčové opatrenia sú tieto: 
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2.1. Napomáhať plneniu záväzkov EÚ podľa Dohovoru OSN o zmene klímy a jeho 

Kjótskeho protokolu v súvislosti so zmierňovaním zmeny klímy a podporiť 

prispôsobovanie účinkom klimatickej zmeny. 

2.2. Prispieť k dosiahnutiu prehodnotených cieľov Spoločenstva v oblasti biodiverzity na rok 

2010 a po ňom. 

2.3. Pracovať na vytvorení európskeho systému pre monitorovanie lesov. 

 

3. Prispievanie ku kvalite života 

Cieľom je prispievať ku kvalite života zachovaním a zlepšovaním sociálnych a kultúrnych 

dimenzií lesov. Lesy poskytujú tovary a služby prospešné pre občanov, ich zdravie a kvalitu 

života, vrátane prírodných krás a rekreácie v mestských a vidieckych oblastiach, zamestnanie 

a príjem pre milióny ľudí, ochranu pôdy a vody a ochranu proti erózii, desertifikácii 

a prírodným nebezpečenstvám. Ako príspevok ku kvalite života členské štáty v rámci svojich 

priorít a s podporou Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka majú možnosť 

podnietiť investície na zachovanie a zlepšovanie sociálnych a kultúrnych dimenzií lesov. 

Stanovili sa tieto kľúčové opatrenia: 

3.1. Podpora ekologického vzdelávania a informácií. 

3.2. Zachovávať a zlepšovať ochranné funkcie lesov. 

3.3. Preskúmať potenciál mestských a prímestských lesov. 

 

4. Podpora koordinácie a komunikácie 

Cieľom je zlepšiť koherentnosť a medzisektorovú spoluprácu za účelom vyrovnania 

hospodárskych, ekologických a sociálno-kultúrnych cieľov na viacerých organizačných 

a inštitucionálnych úrovniach. Zatiaľ čo politika v oblasti lesníctva patrí do kompetencie 

členských štátov, mnohé politické iniciatívy s dopadom na lesnícky sektor sa vytvárajú na 

európskej úrovni. Koordinácia medzi rôznymi strategickými sektormi v členských štátoch, 

medzi členskými štátmi a Komisiou i v rámci Komisie je pre sektor lesníctva osobitne 

dôležitá. Navrhli sa tieto kľúčové opatrenia: 

4.1 Posilniť úlohu Stáleho lesníckeho výboru. 

4.2 Posilniť koordináciu medzi rôznymi politikami v záležitostiach súvisiacich s lesníctvom. 

4.3 Uplatňovať otvorenú metódu koordinácie v štátnych programoch pre oblasť lesného 

hospodárstva. 

4.4 Posilniť postavenie profilu EÚ v medzinárodných procesoch súvisiacich s lesníctvom. 
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4.5 Podporovať využívanie dreva a iných lesníckych výrobkov z lesov obhospodarovaných 

trvalo udržateľným spôsobom. 

4.6 Zlepšiť výmenu informácií a komunikáciu. 

 

Platnosť akčného plánu sa stanovila na päť rokov (2007-2011). Strednodobé hodnotenie sa 

vykoná v roku 2009 a konečné hodnotenie v roku 2012. V roku 2012 sa Rade a Európskemu 

parlamentu predloží správa o implementácii akčného plánu. Spolupráca so zainteresovanými 

stranami pri implementácii akčného plánu na úrovni Spoločenstva sa bude usmerňovať 

prostredníctvom Poradnej skupiny pre lesníctvo a korok. Stály lesnícky výbor bude 

koordinačným orgánom medzi Komisiou a členskými štátmi na implementáciu akčného plánu 

a aktívne sa bude zúčastňovať na strednodobom a konečnom hodnotení. 

 

 

Lesníctvo v politike rozvoja vidieka a poľnohospodárskej politike 
 

Spoločná poľnohospodárska politika (Common Agriculture Policy – CAP) sa skladá z dvoch 

pilierov. Prvý z nich sa zameriava na poskytovanie podpory farmárom/roľníkom a druhý 

podporuje pôdohospodárstvo, ako poskytovateľa verejných statkov v rámci ich 

environmentálnych funkcií a pri rozvoji vidieka. CAP sa niekoľkokrát reformovala, kým sa 

prijala poľnohospodárska politika zodpovedajúca súčasným potrebám a obmedzeniam.  

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej 

politiky194 poskytuje pravidlá pre obidva piliere v jednom právnom predpise a vytvára dva 

fondy:  

− Európsky poľnohospodársky záručný fond (EAF), ktorý financuje trhové a iné opatrenia 

v rámci prvé piliera a  

− Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD), ktorý je určený na 

financovanie programov pre rozvoj vidieka v rámci druhého piliera. 

Budúcnosť lesníctva úzko súvisí s vyváženým rozvojom vidieckych oblastí, ktoré sa 

nachádzajú na 80 % plochy Európy. Politika rozvoja vidieka EÚ, ktorá je druhým pilierom 

CAP sa usiluje o vytvorenie koherentného a trvalo udržateľného rámca pre rozvoj vidieckych 

oblastí na základe týchto hlavných princípov:  
                                                 
194 Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the common agricultural policy. 
Official Journal of the European Union L 209/1 
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− multifunkčnosť poľnohospodárstva,  

− medziodvetvový a integrovaný prístup k ekonomike vidieka a  

− subsidiarita.  

Všetky zásady Lesníckej stratégie EÚ (napr. multifunkčnosť a trvalá udržateľnosť) sa 

odrážajú v politike rozvoja vidieka EÚ tak, že spájajú ekonomické, sociálne 

a environmentálne ciele. Lesnícke opatrenia programov rozvoja vidieka sa zároveň snažia 

dosiahnuť prínosy k riešeniu globálnych problémov, ako napr. klimatická zmena 

a biodiverzita. Hlavným nástrojom na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti rozvoji vidieka 

je: 

Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom 

Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)195 

Nová politika rozvoja vidieka na obdobie 2007-2013 ponúka nástroje na dosiahnutie 

ekonomického rastu prostredníctvom trhovej orientácie, zlepšenie kvality životného 

prostredia, ktoré prispieva aj k udržaniu atraktívnosti vidieka, ako aj vytvoreniu možností pre 

aktivity podporujúce ekonomiku a zamestnanosť. 

EPFRV prispieva k podpore trvalo udržateľného rozvoja vidieka v celom Spoločenstve 

spôsobom, ktorý dopĺňa politiky podpory trhu a príjmov CAP, Kohéznu politiku a spoločnú 

politiku rybného hospodárstva. Oblasť rozvoja vidieka ako druhý pilier CAP predstavuje 

široké spektrum možností podpôr vo vidieckych oblastiach. Z tohto hľadiska pokrýva 

rôznorodých beneficientov a umožňuje realizáciu ochrany životného prostredia, zachovania 

poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach, a tým aj ich osídlenia. Umožňuje 

diverzifikáciu činností vo vidieckom priestore a napomáha zabezpečovať prijateľné 

podmienky obyvateľov vidieka. 

 

Ciele a priority podpory rozvoja vidieka SR v rokoch 2007-2013 

Podpora rozvoja vidieka prispieva k dosiahnutiu týchto cieľov: 

− Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného 

hospodárstva podporovaním reštrukturalizácie, modernizácie, rozvoja a inovácie, 

− Zlepšenie životného prostredia a vidieka, 

− Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie hospodárskej 

činnosti. 

                                                 
195 Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the 
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) 
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Slovenská republika pre programové obdobie 2007-2013 vychádza zo súčasne 

implementovaných opatrení v rámci Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka“ a „Plánu rozvoja vidieka na obdobie rokov 2004-2006“. Snahou SR je 

nielen pokračovať v realizácii týchto opatrení a plnení priorít, ale implementovať aj nové 

opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti, hodnoty životného prostredia 

a krajiny, ako aj kvalite života vo vidieckych oblastiach. K prioritám programového obdobia 

2007-2013 patrí: 

− Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

− Zlepšenie životného prostredia a krajiny 

− Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva 

− Prístup „Leader“. 

Základné legislatívne rámce tvoria: 

− Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005  

− Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka 

− Národný strategický plán SR 

− Vykonávací predpis k nariadeniu Rady č. 1698/2005  

− Implementačné nariadenie č. 1974/2006 

− Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva SR. 

V súvislosti s rozvojom vidieka sa v novom nariadení na obdobie rokov 2007-2013 zaviedlo 

niekoľko dôležitých zmien. Uznala sa významná rola lesníckeho sektora v oblastiach vidieka 

a špecifické lesnícke opatrenia sa preskupili a zmodernizovali tak, aby lepšie podporili 

integráciu lesníctva v rozvoji vidieka v zmysle lesníckej stratégie EÚ a akčného plánu EÚ pre 

lesy. Členské štáty a regióny môžu do svojich programov rozvoja vidieka zahrnúť súbory 

špecifických lesníckych opatrení, ktoré lepšie zodpovedajú ich prioritám a potrebám. 

V súčasnosti možno v lesníctve využívať pomoc Spoločenstva v rámci politiky rozvoja 

vidieka na: 

− Zvýšenie a rozšírenie hospodárskej hodnoty a diverzifikácie výroby neštátnych lesov, 

ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárskej činnosti vo vidieckych oblastiach. 

− Pridávanie hodnoty do produktov lesného hospodárstva (skvalitnenie spracovania 

a obchodovania s primárnymi produktmi prostredníctvom investícií, zavádzanie nových 

technológií a inovácií, sprístupňovanie nových trhových možností a pod.). 
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− Podporu metód využívania pôdy zlučiteľných s potrebou ochrany a skvalitňovania 

prírodného prostredia, krajiny a prírodných zdrojov; patrí sem najmä ochrana biodiverzity, 

území sústavy NATURA 2000, vody a pôdy, zmierňovanie klimatickej zmeny a pod. 

− Lesnícke opatrenia v rámci trvalo udržateľného hospodárenia a zvyšovania multifunkčnej 

úlohy lesov v súlade s lesníckou stratégiou EÚ, záväzkami Spoločenstva a členských 

štátov na medzinárodnej úrovni. 

− Podporu zriaďovania agrolesníckych systémov zlučujúcich systémy extenzívneho 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva so zameraním na produkciu vysokokvalitného 

dreva a iných lesných produktov. 

− Osobitnú podporu obhospodarovateľom lesov pri riešení špecifických problémov 

súvisiacich s vykonávaním smerníc o chránených vtáčích územiach a územiach 

európskeho významu. 

− Podporu a obnovu lesníckeho potenciálu v lesoch poškodených prírodnými katastrofami 

a požiarmi a na zavádzanie preventívnych opatrení. 

− Podporu pri nevýnosných investíciách, ak sú potrebné na splnenie lesnícko-

environmentálnych záväzkov alebo spoločenskej hodnoty oblastí, v ktorých sa lesy 

nachádzajú. 

− Podporu horských a iných znevýhodnených oblastí určených na základe objektívnych 

spoločných kritérií; členské štáty môžu určiť oblasti vhodné na zalesnenie 

z environmentálnych dôvodov, na ochranu pred eróziou, predchádzanie prírodným 

rizikám, rozširovanie lesných zdrojov na zmierňovanie klimatickej zmeny. 

− Zriadenie poradenských služieb pre lesné hospodárstvo pre vlastníkov 

a obhospodarovateľov lesov. 

Za informovanie a publicitu Programu rozvoja vidieka SR je zodpovedný Riadiaci orgán. 

V súlade s čl. 76 nariadenia Rady (ES) 1698/2005 a čl. 57 Implementačného nariadenia 

Komisie č. 1974/2006 opatrenia pre informovanie a publicitu sú formulované 

v Komunikačnom pláne, ktorý tvorí prílohu VI Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. 

 

 

Lesný reprodukčný materiál a zdravotný stav rastlín 
 

Výskum ukázal, že využívanie kvalitného reprodukčného materiálu v lesníctve, vhodného pre 

príslušné stanovištné podmienky, je pre zvýšenie stability lesov, ich odolnosti voči chorobám, 

adaptačnú schopnosť, produktivitu a rozmanitosť lesov nevyhnutné. S ohľadom na uvedené 
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skutočnosti, ako aj z dôvodu veľkej lesnatosti EÚ a významných sociálnych, 

environmentálnych, ekonomických a kultúrnych funkcií lesov sa v roku 1999 prijala:  

Smernice Rady 1999/1050 o marketingu lesného reprodukčného materiálu196  

Táto smernica vytvorila schému EÚ v oblasti marketingu s lesným reprodukčným materiálom 

a ustanovuje potrebu zabezpečenia dostatočných zásob kvalitného lesného reprodukčného 

materiálu druhov drevín, ktoré sú v EÚ dôležité. Špecifikuje, že s lesným reprodukčným 

materiálom sa nesmie obchodovať, pokiaľ nie je jednou z kategórií stanovených Smernicou, 

a že len schválený základný materiál (t. j. stromy, z ktorých sa reprodukčný materiál získal) sa 

môže použiť na produkciu, ak sa s materiálom obchoduje. Základný materiál musí byť 

schválený oficiálnym štátnym orgánom a musí spĺňať minimálne požiadavky uvedené 

v legislatíve. 

S ohľadom na zdravotný stav rastlín, platí pre lesný reprodukčný materiál:  

Smernica Rady č. 2000/29 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu do Spoločenstva 

organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a proti ich šíreniu 

v Spoločenstve197 

Táto Smernica je rámcovou smernicou Zdravotného režimu rastlín EÚ a predstavuje 

všeobecné zásady, založené na ustanoveniach uvedených v Medzinárodnej konvencii 

o ochrane rastlín FAO (IPPC13). Smernica č. 2000/29 uvádza, medzi iným, technické 

fytosanitárne ustanovenia, ktoré majú rastliny a rastlinné produkty spĺňať a kontroly, ktoré sa 

majú uskutočňovať v mieste pôvodu rastlín a rastlinných produktov určených pre EÚ a pohyb 

v rámci EÚ. 

 

 

Lesníctvo v kontexte environmentálnej politiky 
 

Lesníctvo, ktoré je jedným z hlavných spôsobov využívania krajiny v Európe, má kľúčový 

význam pre kvalitu životného prostredia, nielen vďaka známym funkciám regulácie klímy, 

ochrany povodí a ochrany proti erózii, ale pre svoje prínosy do ochrany prírody a zachovania 

biodiverzity. Väčšinu európskych lesov možno označiť ako prirodzené lesy (semi-natural 

forests). V Európe sa však vyskytuje ešte aj niekoľko človekom nenarušených lesných oblastí. 

Pre ochranu prírody a biodiverzity majú význam aj lesy vzniknuté umelou alebo 

                                                 
196 Council Directive 1999/1050 on the marketing of forest reproductive material 
197  Council Directive No 2000/29 on protective measures against the introduction into the Community of 
organisms harmful to plants or plants products and against their spread within the Community 
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kombinovanou obnovou, ktoré sa dlhodobo obhospodarovali a tiež pralesy alebo prírodné lesy, 

ktoré sa nachádzajú len na malých menej prístupných miestach v rozsiahlych územiach 

obhospodarovanej krajiny. 

 

Životné prostredia 2010: naša budúcnosť, naša voľba 
 
Šiesty akčný program pre životné prostredie ES 2001-2010, Rozhodnutie č. 

1600/2002/EC Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 2002198 

Tento program predstavuje environmentálnu zložku stratégie Spoločenstva pre trvalo 

udržateľný rozvoj. Pokračuje v napĺňaní niektorých cieľov Piateho akčného programu pre 

životné prostredie, ktorý sa skončil v roku 2000. Šiesty akčný program ide ďalej v tom, že 

prijíma strategickejší prístup. Vyzýva na aktívne zapojenie a zodpovednosť všetkých strán 

spoločnosti, na hľadanie nových, inovačných, operatívnych a trvalo udržateľných riešení 

problémov životného prostredia. Identifikuje štyri prioritné oblasti. Všetky z nich obsahujú 

otázky a problémy súvisiace s lesníctvom. Sú to tieto: 

− Klimatická zmena. 

− Príroda a biodiverzita. 

− Životné prostredia a zdravie. 

− Prírodné zdroje a odpad. 

Na dosiahnutie pokroku v týchto oblastiach, program stanovuje päť prístupov. Tieto 

zdôrazňujú potrebu efektívnejšej realizácie a viac inovačných riešení. Komisia uznáva, že sa 

musí osloviť širšia verejnosť, vrátane podnikateľskej sféry, ktorá aj v budúcnosti môže 

prosperovať len z úspešnej politiky životného prostredia. Program neupúšťa od legislatívy, ale 

hľadá jej efektívnejšie využívanie, spolu s väčším účastníckym prístupom pri tvorbe politiky. 

 

 

Ochrana lesov pred znečistením ovzdušia 
 
Koncom 70. rokov sa po prvýkrát pozorovala zvýšená hladina dovtedy neznámeho 

poškodenia lesov v krajinách Strednej Európy, najmä vo veľmi znečistených oblastiach blízko 

priemyselných komplexov, ale tiež na vidieku ďaleko od zdrojov znečistenia. V reakcii na 

                                                 
198 The sixth Environment Action Programme of the European Community 2001-2010, Decision No. 
1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 
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rastúce znepokojenie, že príčinou tohto poškodzovania lesov by mohlo byť znečistenie 

ovzdušia, Rada Európy prijala: 

Nariadenie Rady (EHS) č. 3528/86 o ochrane lesov Spoločenstva pred znečistením 

ovzdušia199 

Táto schéma sa vytvorila v tesnej spolupráci s medzinárodným programom (ICP Forests), 

ktorý vznikol v roku 1985 v rámci Dohovoru EHK OSN o diaľkovom prenose škodlivín 

a znečistení ovzdušia. Významné výsledky sa dosiahli v sledovaní citlivosti lesov na 

depozície dusíka, kyslosti ovzdušia a ťažkých kovov. Systematický monitoring odhalil 

znižovanie depozícií síry v lesných pôdach. V niektorých silne poškodených lesných 

oblastiach strednej Európy sa nedávne zotavovanie korún stromov čiastočne pripisuje 

zlepšeniu kvality ovzdušia. 

Spoločný monitoring stavu európskych lesov sa rozvinul do jedného z najväčších svetových 

systémov biomonitoringu, ktorý tvorí unikátny zdroj ekologických referenčných údajov pre 

široké využitie vo vede a lesníctve. Program podstatne prispel do zvýšenia povedomia ľudí 

o environmentálnych hrozbách pre lesy. 

 

 

Ochrana lesov pred lesnými požiarmi 
 

Štatistiky ukazujú, že každý rok zasiahne vyše 500 tisíc ha lesov v členských štátoch EÚ 

okolo 40 tisíc požiarov, najmä v jej južnej časti. Požiare spôsobujú vážne ekologické, 

ekonomické a sociálne škody. Na ochranu lesov, bezpečnosti ľudí a majetku sa v roku 1992 

schválila špecifická schéma Spoločenstva:  

Nariadenie Rady (EEC) č. 2158/92 o ochrane lesov Spoločenstva pred lesnými 

požiarmi200 

Schéma významne prispela k zníženiu počtu lesných požiarov a k rozsahu zhorenísk, najmä 

vytvorením infraštruktúry a financovaním kampaní na zvyšovanie povedomia a vzdelávania 

verejnosti. Prispela tiež k vytvoreniu bohatej informačnej bázy údajov a k zlepšeniu 

poznatkov o lesných požiaroch na úrovni EÚ. Platnosť schémy vypršala 31. decembra 2002. 

 

                                                 
199 Council Regulation (EEC) No 3528/86 of 17 November 1986 on the protection of the Community's forests 
against atmospheric pollution  
200 Council Regulation (EEC) No 2158/92 of 23 July 1992 on protection of the Community's forests against fire 
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Monitoring lesov  
 

Nariadenie (EC) č. 2152/2003 Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa monitoringu 

lesov a environmentálnych interakcií v Spoločenstve (Forest Focus)201 

Účelom Nariadenia č. 2152/2003 bolo založiť novú schému Spoločenstva na monitoring lesov 

a environmentálne interakcie, aby sa ochránili lesy Spoločenstva pred imisiami a lesnými 

požiarmi. Podporovalo implementáciu preventívnych opatrení proti lesným požiarom 

v členských štátoch. 

V rokoch 2004 a 2005 pracovala ad hoc pracovná skupina expertov na prevenciu lesných 

požiarov (ad hoc Working Group on Forest Fire Prevention Experts), ktorá bola zložená so 

zástupcov zainteresovaných členských štátov a významných nevládnych organizácií 

zahrnutých v lesníckom sektore. Jej cieľom bolo vypracovanie návrhov a ich predloženie EK 

na riešenie problematiky prevencie lesných požiarov po roku 2006. 

Dvakrát do roka sa v Bruseli a Ispre stretávala pracovná skupina expertov na lesné požiare, 

ktorú tvorili experti zo štátnych správ členských štátov vrátane civilnej ochrany. Skupina 

vytvorila Európsky informačný systém lesných požiarov (European Forest Fire 

Information System – EFFIS), ktorý poskytuje aktuálne súbory údajov a informácie o výskyte 

lesných požiarov v EÚ. Tento informačný systém v súčasnosti prispieva do aktivít prevencie 

lesných požiarov, ako aj do aktivít civilnej ochrany v rámci koordinácie boja proti lesným 

požiarom. 

Nariadenie č. 2152/2003 zakladajúce schému Spoločenstva Forest Focus sa prijalo na 

obdobie štyroch rokov (od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006). Zrušilo ho nariadenie: 

Nariadenie (EC) č. 614/2007 Európskeho parlamentu a Rady z 23. mája 2007 týkajúce 

sa finančného nástroja pre životné prostredie (LIFE+)202 

V roku 2008 predložila EK Správu do Rady a Európskeho parlamentu o implementácii 

schémy Forest Focus a navrhla, aby sa zabezpečilo pokračovanie monitorovacích aktivít. 

V správe sa zdôrazňuje fakt, že ukončením platnosti schémy Forest Focus sa pre členské štáty 

zrušila povinnosť vykonávania koordinovaného monitoringu lesov na úrovni EÚ. Aby sa 

                                                 
201 Regulation (EC) No 2152/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 
concerning monitoring of forests and environmental interactions in the Community (Forest Focus) 
202 Regulation (EC) No 614/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 concerning the 
Financial Instrument for the Environment (LIFE+) 
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predišlo nekoordinovaným aktivitám v budúcnosti, bolo by treba rozvinúť novú 

schému/rámec na úrovni EÚ, ktorý by umožňoval efektívne obhospodarovanie, zber údajov, 

analýzy, kontrolu kvality a reportovanie. Tieto odporúčania vrátane rozšírenia monitorovacích 

aktivít sú v súčasnosti zahrnuté v rámci LIFE+. 

Vytvoreniu nového európskeho systému monitoringu lesov venujú veľkú pozornosť Lesnícka 

stratégia i Akčný plán EÚ pre lesy. V rámci cieľa 3.2 Zlepšovanie životného prostredia a jeho 

ochrana sa definuje kľúčové opatrenie 8, v ktorom sa konštatuje, že na splnenie viacerých 

medzinárodných dohôd a implementáciu smerníc EÚ treba harmonizované údaje o lesoch. 

Komisia má spolu s členskými štátmi EÚ a príslušnými medzinárodnými organizáciami 

pracovať na vytvorení koherentného systému pre monitoring lesov v Európe na základe 

existujúcich programov. Monitoring sa nemá obmedzovať iba na ukazovatele životného 

prostredia, ale bude zahŕňať aj hospodárske a sociálne informácie a mal by sa rozšíriť aj na 

ukazovatele špecifikované na 4. ministerskej konferencii o ochrane lesov v Európe, t. j. na 

kritériá a ukazovatele trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.  

Národné inventarizácie lesov sa zameriavajú najmä na hodnotenie lesných zdrojov. V Európe 

je k dispozícii približne 500 tis. inventarizačných plôch. V rámci schémy Forest Focus sa na I. 

úrovni monitoringu založilo okolo 6 tis. plôch a na II. úrovni takmer 800 plôch, ktoré 

umožňujú hodnotenie rôznych stresových faktorov a poskytujú komplexnejšie hodnotenie 

príčin stavu lesov. V rámci tejto schémy sa realizovali aj ďalšie štúdie a projekty, ktoré 

výrazne zvýšili informačnú bázu najmä z hľadiska biodiverzity lesov a stavu pôd (projekty 

ForestBiota a BioSoil).  

V súčasnosti sa na zachovanie týchto aktivít vypracoval projekt „FutMon“ pre finančný 

nástroj LIFE+. Tento projekt bol úspešný, ale zatiaľ iba v skrátenej forme (realizácia iba prvej 

fázy) na dobu dvoch rokov, namiesto pôvodne pripraveného projektu na 5 rokov.    

 

 

Stratégia Spoločenstva v oblasti biodiverzity 
 

Táto Stratégia 203  vytvára všeobecný rámec, v ktorom sa vytvárajú primerané politiky 

a nástroje Spoločenstva s cieľom plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN 

o biologickej rozmanitosti. Stratégia zahŕňa štyri hlavné témy, v rámci ktorých sa stanovujú 

špecifické ciele realizované prostredníctvom akčných plánov. Sú to: zachovanie a trvalo 
                                                 
203  Oznámenie (Communication) Európskej komisie Rade a Európskemu parlamentu zo 4. februára 1998 
o Stratégii ES v oblasti biodiverzity prijatej Radou v júni a EP v októbri 1998 
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udržateľné využívanie biologickej rozmanitosti; podiel na prínosoch vyplývajúcich 

z využívania genetických zdrojov; výskum, identifikácia, monitoring a výmena informácií; 

vzdelávanie, školenie a práca s verejnosťou. Stratégia sa špecificky sústreďuje na integráciu 

otázok biologickej rozmanitosti do relevantných odvetvových politík. Lesy sa identifikovali 

ako jedno z dôležitých odvetví zachovania a trvalo udržateľného využívania biologickej 

rozmanitosti. Stratégia predpokladá rozvoj a realizáciu akčných plánov a iných opatrení, ktoré 

majú vplyv na príslušné politické oblasti.  

 

Akčné plány biodiverzity 

Akčné plány biodiverzity v oblastiach Ochrany prírodných zdrojov, Poľnohospodárstva, 

Rybárstva, Rozvoja a hospodárskej spolupráce. Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 

parlamentu, 2001. 

Hlavným cieľom týchto akčných plánov je dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a integrovanie 

environmentálnych otázok do ostatných sektorových politík a ostatných politických oblastí. 

Sektorové akčné plány definujú konkrétne akcie a opatrenia na plnenie cieľov definovaných 

v Stratégii Spoločenstva v oblasti biodiverzite a špecifikuje merateľné ciele. V roku 2006 sa 

prijali: 

COM/2006/0216 final: Oznámenie Komisie – Zastavenie straty biodiverzity do roku 

2010 – a za tým – udržiavanie ekosystémových služieb pre ľudské blaho204 

{SEC(2006) 621} Technické prílohy ku COM/2006/0216: Akčný plán EÚ do roku 2010 

a po tomto termíne & ukazovatele205 

Akčný plán navrhuje desať prioritných cieľov, ktoré sa zaoberajú najdôležitejšími habitatmi 

a druhmi: akcie v širšej krajine a morskom prostredí; regionálny rozvoj kompatibilnejší 

s prírodou; znižovanie dopadov inváznych druhov; efektívny medzinárodný governance; 

podpora biodiverzity v medzinárodnom rozvoji; znižovanie negatívnych dopadov 

v medzinárodnom obchode; prispôsobenie klimatickej zmene a zlepšovanie poznatkovej bázy. 

Oznámenie tiež uznáva potrebu pre štyri podporné opatrenia týkajúce sa primeraného 

financovania, posilňovanie rozhodovania EÚ, budovanie partnerstiev a podpora verejného 

vzdelávania, povedomia a účasti. 

 
                                                 
204 Communication from the Commission COM/2006/0216 final: Halting the loss of biodiversity by 2010 – and 
beyond – Sustaining ecosystem services for human well-being 
205 Technical Annexes to COM/2006/0216: EU Action Plan to 2010 and beyond & Indicators {SEC(2006) 621} 
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Akčný plán biodiverzity na ochranu prírodných zdrojov 
 

Oznámenie Komisie z 27. marca 2001 Rade a Európskemu parlamentu: Akčný plán 

biodiverzity pre zachovanie prírodných zdrojov (zväzok II) [COM(2001) 162 final – 

nepublikované v oficiálnom vestníku]206 

Táto časť Akčných plánov biodiverzity je špeciálne určená na ochranu prírodných zdrojov. Jej 

cieľom je zlepšenie alebo udržanie stavu flóry a fauny vo voľnej prírode a ich biotopov, ako 

aj maximálne využitie legislatívy týkajúcej sa životného prostredia Spoločenstva a iniciatív na 

aplikovanie cieľov stanovených v stratégii Spoločenstva na ochranu biodiverzity v praxi. 

Správa stanovuje tri hlavné priority: aplikovanie smerníc pre biotopy a vtáky, vytvorenie siete 

NATURA 2000 a finančnú podpora pre túto sieť, ako aj formulovanie akčných plánov pre 

ohrozené a lovené druhy fauny.  

Akcie na dosiahnutie týchto cieľov zahŕňajú lesnícke opatrenia, ako sú investície na zvýšenie 

biologickej hodnoty, napr. diverzifikácia vysadených drevín, trvalo udržateľné postupy 

obhospodarovania lesov, udržiavanie ochranných pásov proti požiarom a podpora 

obhospodarovateľom lesov pri osvojovaní si pravidiel ich trvalo udržateľného 

obhospodarovania. 

 

 

NATURA 2000 
 

Nariadenie Rady 79/409/EHS na ochranu voľne žijúcich vtákov207 

Smernica Rady 92/43/EHSof 21 May 1992 z 21. mája 1992on the conservation of natural 

habitats and of wild fauna and flora o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a 

voľne rastúcich rastlín208 

Vytvorenie siete osobitne chránených území NATURA 2000 je významnou udalosťou 

v politike Spoločenstva týkajúcej sa ochrany prírody. Pozostáva z „osobitne chránených 

území“ podľa smernice 79/409/EEC (Bird Directive) a „osobitne chránených území“ podľa 

smernice 92/43/EEC (Habitat Directive). Opatrenia, ktoré sa prijali v súlade s týmito 
                                                 
206 Commission Communication of 27 March 2001 to the Council and the European Parliament: Biodiversity 
Action Plan for the Conservation of Natural Resources (Volume II) [COM(2001) 162 final - Not published in the 
Official Journal] 
207 Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds 
208 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and 
flora 
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smernicami majú slúžiť na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu ochrany prírodných 

biotopov a druhov voľne žijúcej fauny a flóry, ktoré sú predmetom záujmu Spoločenstva, 

pričom treba zohľadňovať ekonomické, sociálne a kultúrne požiadavky, ako aj regionálne 

a miestne charakteristiky. Zavedenie účinných opatrení ochrany a manažmentu týchto 

stanovíšť znamená veľký záväzok, ktorý si vyžaduje účasť všetkých národných a miestnych 

činiteľov a zodpovedný výber stanovíšť na úrovni Spoločenstva. 

Napriek tomu, že implementácia siete v sektore lesníctva bola po dlhé obdobie kontroverzná, 

podstatná časť navrhovaných stanovíšť sa už stanovila a v súčasnosti sa pozornosť obracia na 

dlhodobý prevádzkový manažment siete. Existencia NATURA 2000 už nie je predmetom 

diskusií, pretože všetky zainteresované strany vyjadrili súhlas s potrebou zosúladenia aktivít 

na európskej úrovni v záujme ochrany prírody a biodiverzity. Očakáva sa, že približne dve 

tretiny navrhnutých stanovíšť budú umiestnené v lesoch alebo budú mať charakter lesa. 

 

Európska agentúra pre životné prostredia (EEA) 

V júni 1990 prijala Rada nariadenie, ktoré vytvorilo právny základ Európskej agentúry pre 

životné prostredie (European Environment Agency – EEA) 

Nariadenie Rady 1210/1990/EHS, zmenené nariadením Rady 933/1999/ES z 29. apríla 

1999209 

Cieľom Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) je podporovať trvalo udržateľný 

rozvoj a napomáhať dosiahnutiu významného a merateľného skvalitnenia životného 

prostredia v Európe prostredníctvom poskytovania aktuálnych, cielených, relevantných 

a spoľahlivých informácií pre politické orgány a verejnosť. EEA má mandát na poskytovanie 

informácií o životnom prostredí, vrátane lesov, pomoc Spoločenstvu a členským krajinám pri 

tvorbe efektívnych environmentálnych opatrení a hodnotenie aktuálneho a očakávaného 

pokroku v danej oblasti. 

 

 

Lesy a klimatická zmena 
 

Európsky program týkajúci sa klimatickej zmeny (European Climate Change Programme – 

ECCP) na roky 2000-2004 sa ustanovil v júni 2000 na pomoc identifikácii environmentálne 

                                                 
209 Council Regulation 1210/1990/EEC, amended by Council Regulation 933/1999/EC of 29 April 1999  
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vhodných a z hľadiska nákladov najefektívnejších opatrení umožňujúcich EÚ plniť svoj 

kjótsky záväzok, t. j. znížiť emisie skleníkových plynov o 8 % od roku 1990 do rokov 2008-

2012.  

ECCP je ambiciózny nástroj na realizáciu úsilia jednotlivých členských štátov EÚ. Program 

sa zameriava na vytvorenie stratégie a nástrojov na zníženie emisií skleníkových plynov. 

Vytvoril sa ako poradný proces, v ktorom hlavní účastníci, ako je Komisia, národní experti, 

priemysel a nevládne organizácie pracujú spolu. Pod koordináciou Riadiaceho výboru pracuje 

spolu 11 rôznych pracovných skupín. Druhý program (ECCP II) sa zahájil v októbri 2005. 

Pracovná skupina ECCP pre zásoby uhlíka v lesoch (ECCP – Working Group on Forest Sinks) 

začala svoju aktivitu v novembri 2001 po odsúhlasení definícií, obmedzení, pravidiel 

a modalít pre zásoby uhlíka medzi jednotlivými stranami UNFCCC na COP-7 v Marakéši. 

Tieto dohody zahrnuli aktivity podľa článku 3.3 Kjótskeho protokolu (zalesňovanie, obnova 

lesa a odlesňovanie) a aktivity uvádzané v článku 3.4, týkajúce sa obhospodarovania lesov.  

Členovia pracovnej skupiny identifikovali a navrhli niektoré lesnícke technické opatrenia 

a zhodnotili potenciál lesov zachytávať uhlík spolu s inými environmentálnymi a sociálno-

ekonomickými vplyvmi. Okrem toho, skupina tiež zhodnotila niekoľko politických smerníc 

a odporúčaní a identifikovala politické nástroje EÚ, ktoré by sa mali použiť na podporu 

navrhovaných opatrení. 

 

 

Energia z dreva 
 

Drevo je obnoviteľným zdrojom energie a jednou z najlepších náhrad za fosílne palivá. 

Environmentálne a energetické výhody vysvetľujú, prečo krajiny EÚ so silným drevárskym 

priemyslom pracujú na programoch zameraných na rozvoj technológií a prostriedkov na 

rozšírenie tohto sektora. 

 

Akčný plán pre biomasu 

COM(2005) 628 final: Oznámenie z Komisie – Akčný plán pre biomasu, {SEC(2005) 

1573}210 

Tento akčný plán určuje opatrenia na zvýšenie produkcie biomasy z dreva, odpadov 

a produkcie poľnohospodárskych plodín prostredníctvom vytvárania trhových stimulov na 

                                                 
210 Communication from the Commission COM(2005) 628 final: Biomass action plan, {SEC(2005) 1573} 



 
 

123

jeho využívanie a odstránenie bariér v rozvoji trhu. Týmto spôsobom Európa môže znížiť 

svoju závislosť od fosílnych palív, znížiť emisie skleníkových plynov a stimulovať 

ekonomické aktivity vo vidieckych oblastiach. 

Plán stanovuje viac než 20 akcií. Väčšina z nich sa realizuje od roku 2006. Plán obsahuje 

údaje, ako by palivové štandardy mohli zvýšiť využívanie biomasy v doprave, na vykurovanie 

a produkciu energie, na investície do výskumu, najmä vo výrobe tekutých palív z dreva 

a odpadových materiálov, ako aj informačnú kampaň pre farmárov a majiteľov lesov 

o energetických plodinách.  

 

 

Drevospracujúci priemysel 
 

Drevospracujúci priemysel (DSP) je jeden z najdôležitejších, dynamicky sa rozvíjajúcich 

priemyselných sektorov EÚ, ktorý predstavuje približne 10 % z celého výrobného priemyslu 

EÚ. Lesníctvo s DSP spája spoločná a obnoviteľná surovina – drevo, tesné medzisektorové 

vzťahy pri dodávkach a spracovaní dreva, využití drevných zvyškov, ich recyklovaní 

a spoločný prístup k politike na úrovni EÚ. Pretože DSP zahrnuje viaceré sektory, každý má 

značný vplyv na výkonnosť ostatných. Preto hlboké poznanie podstaty týchto vzájomných 

závislostí a schopnosť pretlmočiť ich do jasných analýz ich dopadov na podnikovej, 

klastrovej a spoločenskej úrovni, tvorí podstatu politických aktivít jednotlivých zložiek 

lesníctva a DSP. DSP v súčasnosti zahŕňa štyri hlavné sektory: drevársky priemysel, výrobu 

celulózy a papiera, spracovanie papiera a kartónov a tlačiarensky priemysel. 

Stav konkurencieschopnosti drevospracujúceho a súvisiaceho priemyslu EÚ, 

Rozhodnutie Európskeho Parlamentu o Správe Komisie, COM(1999) 457 – C5-

0306/2000 – 2000/2159 (COS)211 

Toto rozhodnutie obsahuje postoje k otázkam od obhospodarovania lesov, využívania prírody, 

cez drevospracujúci priemysel až po rozličné politické otázky súvisiacich sektorov.  

Hodnotenie Oznámenia o stave konkurencieschopnosti drevospracujúceho a súvisiaceho 

priemyslu EÚ, Európske hodnotiace konzorcium (október 2004) 

V roku 2004 Komisia (Európske hodnotiace konzorcium) uskutočnila externé hodnotenie 

uvedeného oznámenia. Cieľom hodnotenia bolo zistiť, do akej miery sa pokračuje v riešení 

aktuálnej situácie priemyselných odvetví a výziev, ktorým čelia. Niektoré z kľúčových 
                                                 
211 The State of the Competitiveness of the EU Forest-Based and Related Industries, European Parliament 
Resolution on the Commission Communication, COM(1999) 457 – C5-0306/2000 – 2000/2159 (COS) 
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prínosov, ktoré vyplynuli z oznámenia, sú: zvýšená viditeľnosť drevospracujúceho priemyslu 

na úrovni EÚ, posilnenie politického dialógu a konzultačných mechanizmov medzi 

drevospracujúcim priemyslom a Komisiou, posilnenie spolupráce priemyselných odvetví, ako 

aj lepšie pochopenie ich prepojenia a spoločných prvkov.  

Podrobná správa 2002-2003, týkajúca sa úlohy lesných produktov v zmierňovaní 

klimatickej zmeny (2002) 

Táto správa sa vypracovala na základe práce Poradného výboru pre Lesníctvo 

a drevospracujúci priemysel počas jeho zasadaní, ktoré sa sústredili na úlohu produktov 

z dreva v zmierňovaní negatívnych dopadov klimatickej zmeny. Správa obsahuje tiež popis 

a analýzu iniciatív na národnej úrovni vo Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku, Španielsku, 

Holandsku, Švédsku, Dánsku, Fínsku a Belgicku, ako aj európsku iniciatívu Rady pre 

severské drevo (Nordic Timber Council) v spolupráci s rôznymi európskymi Radami pre 

drevo. 

Vnímanie drevospracujúceho priemyslu – Kvalitatívna štúdia o obraze 

drevospracujúceho priemyslu, ktorú má verejnosť v členských štátoch EÚ (2002) 

Správa predstavuje výsledky externe vykonaného výskumu o obraze drevospracujúceho 

priemyslu a ekonomických sektorov u verejnosti v 15 členských štátoch EÚ. Cieľom bolo 

pomôcť rôznym sektorom drevospracujúceho priemyslu zjednotiť aktivity k čo najlepšiemu 

využitiu ich produktov. Výsledky ukazujú na značný nezáujem u časti verejnosti a na imidž, 

v ktorom existuje priestor na zlepšenie, najmä s ohľadom na vzťah k životnému prostrediu, 

modernizáciu skúmaných sektorov a ich význam pre zamestnanosť a atraktívnosť pracovných 

miest. 

 

 

Štatistika sektora lesníctva – Eurostat 
 

Eurostat, Štatistický úrad Európskej únie je zodpovedný za zber, správu a publikovanie 

údajov týkajúcich sa lesných produktov a obchodnej štatistiky, ako aj inej štatistiky vo vzťahu 

k lesníctvu ako celku. Európska lesnícka databáza obsahuje údaje o produkcii a obchode 

s guľatinou a lesnými produktmi, primárnymi i odvodenými. Údaje pokrývajú územia krajín 

EÚ, EFTA, kandidátskych krajín, Kanady, USA a Ruskej federácie. Dôležitou skupinou 

primárnych lesných produktov sú: guľatina, piliarska guľatina, drevné panely, celulóza, 
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papier a kartóny. Odvodené spracované produkty zahrňujú ďalej spracované drevo a výrobky 

z papiera. 

Zber údajov do lesníckej štatistiky Eurostatu sa vykonáva v spolupráci so sekretariátom 

pracovnej skupiny pre Štatistiku sektora lesníctva (Intersecretariat Working Group of Forest 

Sector Statistics – IWG). Pri zbere údajov lesníckej štatistiky sa stretávajú FAO, EHK OSN, 

ITTO (Medzinárodná organizácia pre tropické drevo) a Eurostat. Hlavným nástrojom pre 

spoluprácu je každoročný spoločný dotazník lesníckeho sektora, ktorý používajú všetky štyri 

organizácie. Každá organizácia zabezpečuje zber údajov z určitého počtu krajín. Eurostat je 

zodpovedný za EÚ a za krajiny EFTA (Európske združenie voľného obchodu). 

 

 

Lesníctvo a výskum v EÚ 
 

Siedmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj 

Siedmy rámcový program (7RP) pre výskum a technologický rozvoj je hlavným nástrojom 

EÚ na financovanie výskumu v období rokov 2007-2013. CORDIS je oficiálnym portálom 

pre účasť v 7RP a sledovanie súvisiacich správ v Európskej vede a technike. Hlavné politické 

priority 7RP sú: budovanie európskeho výskumného priestoru, hospodársky rast, 

konkurencieschopnosť, zdravie, kvalita života a životného prostredia, znalostná ekonomika 

a spoločnosť, šírenie a odovzdávanie poznatkov a atraktivita EÚ pre vedecko-výskumných 

pracovníkov.  

Problematika lesníctva a drevospracujúceho priemyslu sa v 7RP vyskytuje najmä v týchto 

témach: (1) Zdravie: lesné liečivé rastliny, (2) Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie: 

zabezpečenie a optimalizácia trvalo udržateľnej produkcie dreva, rozvoj stratégií 

obhospodarovania lesov, analýz rizík pre zabezpečenie produkcie dreva, príspevok 

nedrevných lesných produktov a služieb, (6) Životné prostredie (vrátane klimatickej zmeny): 

Klimatická zmena, znečistenie a riziká (dopady klimatickej zmeny, riziká a lesné 

hospodárstvo, lesy a ich úloha pri sekvestrácii uhlíka, obnova poškodenej krajiny, dopady 

klimatickej zmeny na druhy a ich odozvy); Trvalo udržateľné obhospodarovanie zdrojov 

(multifunkčné obhospodarovanie zdrojov a lesnej krajiny), (8) Sociálno-ekonomické vedy 

a humanitné odbory (rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť; kombinovanie 

ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov v európskej perspektíve; sociálno-

ekonomické a vedecké ukazovatele).  
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Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre – JRC) 

JRC je Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie, ktoré poskytuje nezávislý výskum 

a technologické poradenstvo politickým činiteľom v rámci EÚ. JRC kombinuje krátkodobé 

technické projekty s dlhodobým strategickým výskumom v pracovnom programe plánovanom 

v tesnej spolupráci so svojimi hlavnými užívateľmi. 

Všetky lesnícke a lesníctvu príbuzné výskumné projekty sú zahrnuté do aktivít jedného 

z viacerých ústavov JRC Ústav pre životné prostredie a trvalú udržateľnosť (Institute for 

Environment and Sustainability) v Ispre, Taliansko, ktorého úlohou je poskytovať vedeckú 

a technickú podporu politikám EÚ s cieľom ochrany životného prostredia, a tým prispievať aj 

do trvalo udržateľného rozvoja v Európe. Lesnícky výskum je zameraný na poskytovanie 

vedeckej a technickej podpory pre vytváranie, realizáciu a sledovanie politík EÚ v súvislosti 

s trvalo udržateľným využívaním prírodných zdrojov: voda, pôda, lesy; trvalo udržateľným 

poľnohospodárstvom a rozvojom vidieka; klimatickou zmenou (mitigačnými a adaptačnými 

opatreniami); environmentálnymi a prírodnými rizikami, kvalitou ovzdušia; 

environmentálnou dimenziou rozvojovej spolupráce; ako aj monitoringom životného 

prostredia a informačnými systémami. 

 

Európska spolupráca v oblasti vedeckého a technického výskumu 

Európska spolupráca v oblasti vedeckého a technického výskumu (COST) je najstarším 

a najširším systémom pre networking výskumu v Európe. Je založený na medzivládnom 

rámci pre spoluprácu v oblasti výskumu, ktorá bola odsúhlasená po Ministerskej konferencii 

v roku 1971. Poslaním COST-u je posilniť Európu vo vedeckom a technickom výskume 

prostredníctvom podpory európskej spolupráci a vzájomných vzťahov medzi európskymi 

výskumníkmi. COST v súčasnosti využívajú vedecké spoločenstvá 35 európskych krajín na 

spoluprácu v spoločných výskumných projektoch podporovaných z národných fondov. 

Lesnícky a drevársky výskum v Európe realizujú hlavne verejné organizácie, ktoré sú dosť 

roztrieštené. Vytvorenie Technického výboru pre lesy a produkty lesa pri COSTe (TC FFP) 

začiatkom 90. rokov 20. storočia bolo hlavným krokom k vyplneniu nedostatku 

interdisciplinarity a integrácie v európskom lesníckom výskume. TC FFP sa delí na tri 

odvetvové skupiny: lesy, buničina a papier, technológia dreva a predstavuje kompletný 

reťazec od obhospodarovanie prírodných zdrojov až po výrobky na báze dreva. V súčasnosti 
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je TC FFP druhou najväčšou oblasťou v rámci COST-u a pokrýva širokú oblasť „trvalo 

udržateľnej produkcie a využívania lesných prírodných zdrojov“, vrátane týchto oblastí 

výskumu: trvalo udržateľné lesné hospodárstvo, lesnícka politika a ľudia, lesné produkty 

a životné prostredie – ich vlastnosti a využitie, výrobné inžinierstvo v drevárskom priemysle. 

 

 

Lesy v rozvojových krajinách 
 

Spolupráca medzi EÚ a rozvojovými krajinami v oblasti životného prostredia a lesov je 

zameraná na podporu rozvojovým krajinách v ich snahách integrovať environmentálnu 

dimenziu do svojich procesov rozvoja. Od roku 1990 program EÚ „Tropické lesy a ostatné 

lesy v rozvojových krajinách“ (Vyhláška 2494/2000) 212  financuje aktivity špecificky 

zamerané na trvalo udržateľné obhospodarovanie alebo záchranu tropických lesov, a od roku 

2000 tiež ďalších lesov v rozvojových krajinách. Aktivity, ktoré sa majú uskutočniť podľa 

tejto vyhlášky sa zameriavajú na: 

− Zlepšenie postavenia lesov v národných politikách a integráciu lesníckych politík 

založených na trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov v rozvojovom plánovaní 

− Prehlbovanie produkcie a využitia drevných a ostatných lesných produktov zo zdrojov 

obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom 

− Primerané oceňovanie lesných produktov a služieb 

− Zabezpečenie aktívnej účasti obyvateľstva závislého na lese a miestnych komunít 

v rozvoji národných lesných politík a v rozvojovom plánovaní 

− Zdokonaľovanie koordinácie a toku informácií medzi Komisiou a projektmi členských 

štátov, s cieľom uskutočňovania koherentných akcií v príslušných oblastiach. 
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Globálny governance a lesníctvo 
 

Zuzana Dobšinská213, Mikuláš Černota214 

 

 

Definícia pojmu 
 

Pojem governance sa v dnešnej dobe teší nemalému záujmu teoretikov nielen v oblasti 

politických vied ale aj lesníctva. V minulosti bol governance používaný spravidla ako 

synonymum pre vládnutie. V súčasnosti sa však pod pojmom governance rozumie nový 

model vládnutia odlišný od klasického hierarchického modelu, v ktorom štát vykonáva svoju 

suverenitu nad občanmi a skupinami tvoriacimi spoločnosť 215 . Governance predstavuje 

nehierarchický spôsob vládnutia, v ktorom sa neštátni a súkromní aktéri (formalizované 

inštitúcie) podieľajú na tvorbe a implementácii opatrení verejnej politiky216.  

V 90-tych rokoch minulého storočia sa začal do povedomia odbornej verejnosti v súvislosti 

s teóriou governance dostávať pojem globálny governance. Čo presne sa však pod týmto 

pojmom rozumie, ostáva do dnešného dňa nejasné. Presná definícia neexistuje. Nakoľko ide 

o široký pojem, pripúšťa sa rôzny výklad. Kapitola si kladie za cieľ priblížiť jednotlivé 

varianty tohto konceptu a aplikovať jeho základné znaky na governance v lesníctve. 

 

 

Historický vývoj 
 

Koncept globálneho governance nie je nový. Prvé zmienky o globálnom vládnutí existujú už 

od čias vestfálskeho systému. Po prvej svetovej vojne, kedy sa víťazné mocnosti na mierovej 

konferencii v Paríži dohodli na povojnovom usporiadaní sveta, vznikla Spoločnosť národov 

ako celosvetová inštitúcia, ktorá mala za úlohu zachovať vo svete mier a bezpečnosť. 

O štvrťstoročie neskôr, po skončení Druhej svetovej vojny, sa opäť stretli víťazné mocnosti za 
                                                 
213 Autorka je výskumíčkou na Katedre ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva, Lesnícka fakulta Technickej 
univerzity vo Zvolene a externou doktorandkou na Ústave verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied UK Bratislava. 
214 Autor je výskumným pracovníkom na Odbore lesníckej stratégie, politiky a ekonomiky, Národné lesnícke 
centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. 
215 BEHRENS M., 2004: Global Governance. In: MAYNTZ, R: Governance – Regieren in komplexen Regelsystem. 
Eine Einführung. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, s. 104. 
216 RHODES, R. A. W., 1996: The New Governance: Governing without Government. In: Political Studies 44: 4, s. 
653. 
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účelom vytvorenia nového inštitucionálneho systému, ktorý mal nahradiť nefunkčnú 

Spoločnosť národov a predísť podobnej ekonomickej kríze, aká nastala v medzivojnovom 

období. Uskutočnilo sa množstvo rokovaní, najmä v Bretton Woods, New Hampshire, 

Dumbarton Oaks vo Washingtone, D.C. a v San Franciscu, na základe ktorých boli vytvorené 

medzinárodne organizácie udávajúce smer ďalšieho svetového ekonomického a politického 

vývoja (OSN spolu s Bezpečnostnou radou a špecializovanými organizáciami, Svetová banka, 

MMF, GATT, neskôr WTO a pod.). Tento model globálneho governance, kde ekonomicky 

silnejšie štáty síce vyzývali ostatné štáty na účasť v medzinárodných organizáciách, avšak bez 

postúpenia reálnej možnosti rozhodovania, sa stal hlavnou paradigmou povojnovej éry.  

V 21. storočí sa však model globálny governance podstatne zmenil. Objavili sa nové výzvy 

a problémy, na ktoré bolo treba zamerať pozornosť a reagovať. Jedná sa predovšetkým o 

demografický rast, chudobu, obnoviteľné zdroje energie, energetická kríza, znižovanie 

zdravotných rizík, zhoršovanie životného prostredia a mnohé iné. Riešenie týchto problémov 

je spôsobilé ovplyvniť životy ľudí aj inde ako v danom regióne. Z toho dôvodu by mali byť 

problémy riešené nielen lokálne, ale aj globálne alebo holisticky. Medzi základné požiadavky 

v rámci medzinárodného systému patria racionalizácia vzťahov medzi suverénnymi štátmi, 

modernizácia existujúcich medzinárodných multilaterálnych organizácií a vytvorenie 

efektívneho dozorného orgánu. Práve tieto požiadavky však narážajú na základnú zásadu 

medzinárodného práva, ktorou je suverenita štátu.  

V ideálnej podobe predstavuje globálny governance proces kooperatívneho vládnutia, ktoré 

spája národné vlády, multilaterálne verejné inštitúcie a občiansku spoločnosť za účelom 

dosiahnutia spoločne akceptovaných cieľov217. Určuje smer a sústreďuje kolektívne konanie 

na riešenie globálnych výziev. Aby bol efektívny, musí byť obsažný, dynamický a schopný 

stierať národné a sektorové hranice a záujmy. Ciele by mal dosahovať prostredníctvom 

uprednostňovania jemnej moci pred tvrdou. Jemná moc predstavuje v teórii medzinárodných 

vzťahov a medzinárodného práva riešenie konfliktov prostredníctvom medzinárodných zmlúv 

a dohovorov pred použitím iných nástrojov (najmä použitím sily). Globálny governance by 

mal byť viac demokratický ako autoritatívny, viac politicky otvorený ako byrokratický a viac 

integrovaný ako špecializovaný.  

V literatúre existuje problém s konceptualizáciou pojmu globálny governance. Mnohí autori 

chápu pod týmto pojmom niečo iné. Prvý problém nastáva hneď pri výklade slova globálny. 

                                                 
217 BOUGHTON J.M., BRADFORD, JR. C.I., 2007: Global Governance: New Players, New Rules. In: Finance and 
development, December, Volume 44, Number 4, s.  
2. Dostupné na http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2007/12/boughton.htm  
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Tento pojem môže mať dva významy: buď je to vrchná úroveň ľudskej aktivity alebo súhrn 

všetkých úrovní ľudskej aktivity.218  

V anglosaských krajinách je governance vnímaný ako empiricko-analytická kategória 

označujúca komplexný systém štátnych aj neštátnych koordinačných mechanizmov. Podľa 

ROSENAUA zasahuje globálny governance nielen na medzištátnu (medzinárodnú) úroveň ale aj 

na regionálnu, národnú a lokálnu. Táto základná myšlienka bola ostanými teoretikmi následne 

ďalej rozvíjaná.219 

Druhá skupina chápe pod týmto pojmom špecifický politický program, ktorý vyjadruje buď 

určité normatívne výroky o tom, ako by mali politické inštitúcie reagovať na obmedzenú 

rozhodovaciu schopnosť štátov (národných politických systémov) alebo kritická perspektíva, 

ktorá vníma globálny governance ako hegemonickú debatu.220  

Ďalej si priblížime dva základné prístupy používané na definovanie pojmu globálny 

governance ako aj prístupy k jeho výskumu – analytický a normatívny prístup. 

 

 

Globálny governance ako analytický koncept 
 

Teoretici vysvetľujúci globálny governance v zmysle základných teórií medzinárodných 

vzťahov ako konanie štátov v anarchistickom medzinárodnom systéme, tento chápu ako 

uskutočňovanie svetovej politiky.221 Ich analýzy svetovej politiky obsahujú činitele ako sú 

napr. globálne sociálne hnutia, občianska spoločnosť, činnosť medzinárodných organizácií, 

zmenená/znížená regulatívna schopnosť štátov, súkromní aktéri, verejno-súkromné siete, 

transnárodné rozhodovanie, formy súkromných inštitúcií, a pod. Ich vnímanie globálneho 

governance ako synonyma svetovej politiky vychádza už zo spomínanej práce ROSENAUA.222 

Ako tvrdí „globálny governance v sebe zahŕňa viac ako len formálne inštitúcie a organizácie 

prostredníctvom ktorých sa ne/zabezpečuje spravovanie sveta. Spojené národy a národné štáty 

sú samozrejme neodmysliteľnou súčasťou globálneho governance, ale sú len súčasťou 

systému.“ 223  ROSENAU zhrnul svoje poznatky do často citovanej definície globálneho 

                                                 
218 BOUGHTON, J.M., BRADFORD, J.R. C.I ., 2007: s. 5. 
219 pozri POLLACK M. A., SCHAFFER, G. C., 2001: Transatlantic Governance in the Global Economy 
Governanace in Europe). Rowman & Littlefield, Lanham , Maryland, 354 s. 
220 DINGWERTH, K., PATTENBERG, P., 2006: Global Governance as a perspective on World Politics. In: Global 
Governance 12,: s. 186. Dostupné na www.glogov.org/images/doc/GG12_2_Dingwerth_Pattberg1.pdf  
221 DINGWERTH, K., PATTENBERG, P, 2006: s. 189. 
222 DINGWERTH, K., PATTENBERG, P, 2006: s. 190. 
223 ROSENAU, J. N.: Governance in teh Twenty-first Century. In: Global Governance 1, 1995, s. 13.  
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governance: „globálny governance predstavuje systém vládnutia na všetkých úrovniach 

ľudskej aktivity – od rodiny po medzinárodné organizácie – v ktorom má dosahovanie cieľov 

prostredníctvom kontroly medzinárodné dôsledky.“ 224  Jeho definícia v sebe zahŕňa štyri 

konštitutívne prvky – systém vládnutia, stupeň ľudskej aktivity, sledovanie cieľov, 

a medzinárodné dôsledky. Aj napriek tomu, že je tento koncept široký práve v dôsledku 

analytického prístupu, popisuje špecifické skupiny vnímateľných a súvisiacich fenoménov. 

Práve tento pojem môže byť akýmsi vyplnením medzery v teórii medzinárodných vzťahov pri 

vysvetľovaní empirických transformácií svetového systému.225 Teória globálneho governance 

premosťuje tradičné ponímanie štátu ako hlavného aktéra na medzinárodnom poli a vnáša do 

svetovej politiky poznanie, že na medzinárodnej úrovni sa na rozhodovaní a tvorbe politiky 

nepodieľajú len štáty ale aj sociálne inštitúcie, teda existujú formy sociálnej organizácie 

a politického rozhodovania, ktoré sú nezávislé od vôle jednotlivých štátov. Globálny 

governance sa od tradičného ponímania fungovania medzinárodného systému líši v 

nasledovných bodoch: 

1. Globálny governance nepredpokladá na rozdiel od tradičného ponímania medzinárodných 

vzťahov, ktoré je štátocentrické, hierarchické usporiadanie sveta (politiku medzi štátmi) 

so štátom ako hlavným aktérom, ale prikladá rovnakú váhu aj medzinárodným 

organizáciám, NGO, nadnárodným korporáciám a vedcom. Teda Slovenská vláda a hnutie 

Greenpeace sú pokladaní za rovnocenných aktérov v rámci systému globálneho 

governance. V podstate globálny governance používa na vysvetlenie fungovania svetovej 

politiky multiaktérovú perspektívu. 

2. Medzinárodné vzťahy predpokladajú, že medzinárodné vzťahy môžu byť analyzované 

oddelene od ich jednotlivých vývojových stupňov sociálnej interakcie. Globálny 

governance vníma svetovú politiku ako multilevel systém v ktorom sú lokálne, regionálne, 

národné a medzinárodné procesy neoddeliteľne prepojené. Globálny governance sa 

zameriava práve na tieto vzájomné prepojenia medzi jednotlivými politickými úrovňami. 

Skúma ako problémy prednesené na medzinárodných fórach ovplyvňujú procesy na 

národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a kladie si aj otázku ako sa majú vyriešiť 

celosvetové problémy bez zanedbania špeciálnych potrieb vývojovo odlišných lokálnych 

komunít. Vychádza z predpokladu, že pochopenie fungovania svetového politického 

systému implikuje pochopenie vzájomných odlišnosti rôznych miest a stupňov systému.  
                                                 
224 ROSENAU, J. N.: Governance in teh Twenty-first Century. In: Global Governance 1, 1995, s. 13.  
225 DINGWERTH, PATTENBERG: Global Governance as a perspective on World Politics. In: Global Governance 12, 
2006: s. 191. Dostupné na www.glogov.org/images/doc/GG12_2_Dingwerth_Pattberg1.pdf  
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3. Kým koncept medzinárodných vzťahov je založený na otázkach moci, národného záujmu, 

úlohe noriem a advocacy sietí ako hlavných hybných síl politiky popri štáte, globálny 

governance vychádza z predpokladu, že široká škála foriem governance existuje vedľa 

seba a hierarchiu je takmer nemožné postrehnúť. „Neexistuje žiadny jediný organizačný 

princíp, na ktorom spočíva globálny governance, žiadny vznikajúci poriadok, okolo 

ktorého by sa komunity a národy sústreďovali. Globálny governance je sumou 

nespočetných, doslova miliónov kontrolných mechanizmov poháňaných rôznou históriou, 

cieľmi, štruktúrami... Z pohľadu teórie governance je svet príliš členitý na prílišnú logiku, 

ktorá postuluje mieru globálnej koherencie. 226  Ako príklad si môžeme uviesť rôzne 

mechanizmy – Bezpečnostná Rada OSN a jej rozhodovanie v zmysle Kapitoly VII Charty 

OSN, nadnárodné sociálne hnutia, ktoré si kladú za cieľ presvedčiť alebo tlačiť na vlády 

na zlepšenie ich katalógu ľudských práv, spoločné environmentálne štandardy 

obchodných spoločností a NGO na podporu trvalo udržateľného rozvoja, medzištátne 

aliancie miest a regiónov na podporu vzájomného výmeny vedomostí a skúseností. 

Koncept governance v sebe zahŕňa pluralitu mechanizmov, ktoré horizontálne spájajú 

aktivity rôznych aktérov. Na úrovni domácej politiky predstavuje governance 

horizontálny proces samokoordinácie, napr. záujmové skupiny, advocacy coalitions alebo 

podobné mechanizmy, ktoré modifikujú vzťahy medzi verejnými a súkromnými 

záujmami. Prenesené na nadnárodnú a medzinárodnú politickú úroveň, kde absentuje 

centrálna autorita, predstavuje governance medzivládne vyjednávanie ako aj ostatné, 

menej formálne koordinačné procesy medzi početnými súkromnými a verejnými aktérmi.  

4. Kým sa výskum v oblasti medzinárodných vzťahov prvotne sústreďuje na otázky autority 

a jej legitimity v úzkej súvislosti so schopnosťou štátu presadzovať svoje racionálne 

záujmy, perspektíva globálneho governance umožňuje zachytiť vzostup nových foriem 

súkromných autorít vo svetovej politike nezávislých od suverénnych národných štátov.227 

Meritom globálneho governance je získavanie schopnosti autoritatívneho rozhodovania 

neštátnymi, supranacionálnymi aktérmi.228 Jedná sa napr. o súkromné medzipodnikové 

režimy, ktoré regulujú celé trhové segmenty, súkromné normotvorná spolupráca medzi 

spoločenskými aktérmi, medzinárodné advokačné siete, ktoré vykonávajú morálnu 

autoritu v oblastiach od biodiverzity po ľudské práva, ale aj nedovolené skupiny ako 

                                                 
226 ROSENAU, J. N., 1995: Governance in the Twenty-first Century. In: Global Governance 1, s. 19. 
227 ROSENAU, J. N.,1995: Governance in teh Twenty-first Century. In: Global Governance 1, s. 28.  
228 FUCHS, D., 2002: Globalization and Global Governance: Discourses on Political Order at the Turn of the 
Century. In: Fuchs, D.: Kratochwil, F.: Transformative Change and Global Order: Reflection on Theory and 
practice, Münster, 1-23 s. 
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mafia, žoldnieri, a pod. Výhodou obsiahnutia týchto nových foriem autorít do 

konceptuálneho rámca globálneho governance je možnosť zaoberať sa doteraz 

zanedbávanými otázkami o implikáciách globálneho governance na základné politické 

teórie ako demokracia, suverenita, legitimita. 

Tabuľka č. 8 zobrazuje hlavné rozdiely medzi teóriou medzinárodných vzťahov a konceptom 

globálneho governance, tak ako boli spomenuté vyššie. Ako je zrejmé globálny governance 

uprednostňuje nehierarchické formy autority a pluralitu aktérov, ktorých aktivity sú prepojené 

na všetkých úrovniach vládnutia, pričom teória medzinárodných vzťahov redukuje svoje 

zameranie na analýzu a vysvetlenie fungovania medzinárodných procesov z hľadiska pozície 

štátu ako hlavného aktéra medzinárodných vzťahov a politiky.  

 

Tabuľka č. 5: Hlavné rozdiely medzi teóriou medzinárodných vzťahov a konceptom 
globálneho governance 

 
Usporiadanie 

sveta 
Formy autority 

Analýza medzinárodných 

procesov 
Hlavní aktéri 

Globálny 
governance nehierarchické nové formy 

autority 
prepojené na všetkých 

úrovniach 
pluralita 
aktérov 

Medzinárodný 
systém hierarchické štát oddelené od štátu výlučnosť 

štátu 
 

 

Globálny governance ako normatívny koncept 
 

Niektorí autori nevnímajú globálny governance ako teoretický analytický a empirický koncept, 

ale zaoberajú sa skôr otázkami ako by mali spoločnosti reagovať alebo riešiť najaktuálnejšie, 

najpálčivejšie globálne problémy. Najčastejšie problémy, ktoré by mal globálny governance 

riešiť, sú analyticky spojené s procesom ekonomickej globalizácie a následnej straty autority 

štátu. Niektorí autori však argumentujú, že z teoretického hľadiska globálny governance 

ponúka analytický koncept na včlenenie rôznych snáh na globálnej úrovni za účelom 

vysporiadania sa so stratou autority a balansovať nekontrolovaný proces globalizácie.229  

V normatívnom ponímaní predstavuje globálny governance politický program reprezentovaný 

Komisiou pre globálny governance. Jej členmi sú takmer výlučne profesionáli, odborníci 

z rôznych oblastní života. Výsledkom je správa Our global neighbourhood, ktorá vyzýva na 

činnosť štátov v oblasti zvyšovania globálnej bezpečnosti. „Aj keď sú štáty suverénne, nedáva 

                                                 
229 SPÄTH, K., 2002: Inside Global Governance: New Borders of a Concept. Conference paper, „Critical 
Perspectives on Global Governance, Amerang, 1-3. november.  
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im to oprávnenie robiť si svojvoľne, čo chcú.“230 V správe sumarizuje svoje reformné návrhy 

najmä v oblasti globálnej bezpečnosti, ekonomickej prepojenosti, štruktúre a reforme OSN, 

vlády práva a pod. Hlavným jadrom ich úvah o globálnom governance je nevyhnutnosť užšej 

spolupráce medzi štátnymi a nevládnymi aktérmi, posilnenie spolupráce v štruktúrach OSN 

a centrálnej pozície jednotlivcov v politike. 

Podobné myšlienky obsahuje aj správa nemeckého Bundestagu „Globalizácia svetovej 

ekonomiky: Výzvy a Odpovede“. „Ako sa svet stáva globalizovaný a ekonomické aktivity 

presahujú národné regulatívne mechanizmy, je nevyhnutné politicky ohraničiť ekonomické, 

spoločenské a environmentálne globálne procesy. Práve diskusia o globálnom governance 

zaviedla otázku ako môžu byť globálne problémy demokraticky vyriešené a spravované.“231 

Správa si vo svojom texte uvedomuje potrebu globálneho governance, ale na druhej strane 

pripúšťa, že uskutočňovanie globálneho governance môže byť problematické: „Celosvetový 

proces politického spravovania globalizácie – globálny governance – je stále v počiatočnej 

fáze. Prekážky plného uplatnenia globálneho governance stále existujú, obsahujúc mocenské 

nerovnováhy, národné a medzinárodné demokratické a legitimačné problémy: bezmála 

absencia eticko-normatívneho konsenzu („globálny étos“) stále naráža na vybudovanie 

stabilného systému globálneho governance... V súčasnej dobe je globálny governance ešte 

stále viac víziou ako nástrojom na opísanie súčasného stavu medzinárodného systému“.232  

Na rozdiel od praktikov, teoretici prijali globálny governance ako politický koncept 

a argumentujú, že hlavný cieľ globálneho governance leží v znovu získaní kontroly 

spoločnosti nad trhovými silami, ktoré boli oslabené procesom globalizácie. Ďalší autori 

dokonca tvrdia, že programový charakter globálneho governance má svoju dlhú tradíciu 

odrážajúc základné princípy ľudskej organizácie. „Od čias ako stoici predstavili jediný svet, 

organizovaný súborom spoločných princípov, myslitelia a praktici pracovali na 

konceptualizácii a uvedení do života mechanizmov na koordináciu týchto aktivít do 

komplexného, rozmanitého sveta. Pre niektorých to znamenalo vytvorenie svetovej vlády, 

ktorá mala uzákoniť spoločné právo a politiku. Pre niektorých to znamenalo len vytvorenie 

inštitúcií pre spoločné porozumenie a konanie podporované suverénnymi štátmi pod úrovňou 

svetovej vlády.233 

                                                 
230 http://www.sovereignty.net/p/gov/gganalysis.htm, (02.12.2008) 
231 Štúdia Bundestagu, 2002: Schlussbericht der Enquete-Kommission "Globalisierung der Weltwirtschaft – 
Herausforderungen und Antworten". BT-Drucksache 14/9200, Berlin: Deutscher Bundestag, s. 415. dostupné na 
http://www.bundestag.de/gremien/welt/glob_end/index.html (09.11.2008) 
232 ŠtúdiaBundestagu 2002, s. 418. 
233 WAPNER, P., 1997: Governnance in Global Civil Society. In Young, O.: Global Governance. Drawing 
Insights from Environmental Experience, Cambridge, 65-84 s. 
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Rozdiely medzi analytickým a politickým prístupom nie sú až také striktné. Existujú aj 

teoretici, ktorí oba koncepty spájajú. MESSNER a NUSCHELER považujú vládu práva a globálnu 

etiku za základné predpoklady každého funkčného globálneho systému, ktorý definujú ako 

„vytvorenie sietí z lokálnej až po globálnu úroveň, založených na spoločnom riešení 

problémov, spravodlivej rovnováhe záujmov a systéme spoločných pravidiel a hodnôt ako 

základu pre inštitucionálne štruktúry na riešenie konfliktov a problémov.“ 234  Z ich 

perspektívy sa globálny governance chápe ako dlhodobý projekt globálnej integrácie 

(príkladom môže byť EÚ). GORDENKER a WEISS tvrdia, že governance je snaha nájsť 

zodpovedné a spoľahlivé odpovede na problémy, ktoré štáty zriedkakedy alebo nikdy nemôžu 

vyriešiť samotné. 235  

 

 

Varianty pojmu globálny governance 
 

Pojem governance nie je jednoznačný, má viacero teoretických variant. Zameriava na opis 

jednotlivých spôsobov konania a procesov prebiehajúcich v rámci medzinárodnej politiky 

najmä zo systémového, analyticko-empirického alebo normatívneho hľadiska.  

Pojem globálny governance sa podľa dostupnej literatúry používa v nasledovných 

modifikáciách: 

− protipól ku národnému governance, 

− nový spôsob uskutočňovania svetovej politiky, 

− reformný projekt. 

 

Globálny governance ako protipól k národnému governance 

Niektorí autori, najmä z radov neorealistov, tvrdia, že globálny governance existuje už od čias 

Vestfálskej mierovej konferencie 236 . V ich vnímaní je globálny governance opakom 

národného governance, nakoľko nikdy počas existencie svetového systému nebola vytvorená 

žiadna centrálna autorita vo forme svetového štátu, ktorá by umožňovala autoritatívnu 

implementáciu rozhodnutí. Globálny governance podľa nich dosahuje svoje ciele 

                                                 
234 MESSNER, D. , NUSCHELER, F., 1997: Globale Trends, Globalisierung und Global Governance. In: Stiftung 
Frieden und Entwicklung, Globale Trends 1998, Frankfurt am Main, 27-37 s. 
235 GORDENKER, L., WEISS, T. G., 1996: Pluralizing Global Governance: Anylytical Approaches and Dimensions, 
s. 17. In: GORDENKER, L., WEISS, T. G.: NGOs, the UN, and Global Governance, Boulder, 17-47 s. 
236 GILPIN, R., 2001: Global Political Economy. Understanding the International Economic Order, 
Preinceton/Oxford, 416 s. a RUGIE, J. G.,1975: International Responces to Technology: Concepts and Trends. In: 
International Organization 29, 557-583 s. 
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prostredníctvom medzinárodných režimov, ktoré nevytvárajú záväzné právne normy pre štáty, 

len rámcové dohody. Ako budú tieto dohody implementované, záleží vo veľkej miere na 

samotných štátoch. Pojem globálny governance chápu skôr ako medzinárodný governance237 

alebo medzinárodnú politiku.  

 

Globálny governance ako nový spôsob uskutočňovania svetovej politiky 

Nová kvalita uskutočňovania medzinárodnej politiky sa prejavuje v tom, že koncept 

globálneho governance je úzko spätý s procesom globalizácie, teda celosvetového rastu 

vzájomnej závislosti najmä ekonomických vzťahov medzi štátmi a spoločnosťou, ktorá 

prostredníctvom nového usporiadania týchto vzťahov viedla k novoutvorenej kvalite 

medzinárodnej politiky. Globálny governance tu predstavuje koordinačné činnosti, ktoré 

vznikli aktivitou rôznych neštátnych aktérov na lokálnej, národnej, regionálnej ako 

aj globálnej politickej úrovni. Záujem poznania sa upiera na nové koordinačné mechanizmy, 

vzniknuté z procesu globalizácie, ktoré sú skúmané ako vznikajúci globálny governance. 

 

Globálny governance ako reformný projekt 

Z normatívneho hľadiska je koncept globálneho governance vysvetľovaný ako návod na 

riešenie problémov vzniknutých z globalizácie, ktorý vychádza z emiricko-analytického 

výskumu. Je vnímaný aj ako protipól neoliberalizmu. Na základe výskumov sa zistilo, že 

globalizácia priniesla oslabenie suverenity štátu, ktorý už nie je schopný vlastnými silami 

zvládnuť dôsledky globalizácie, napr. zabezpečiť ochranu globálnych statkov. S pomocou 

konceptu globálneho governance sa má zabezpečiť znovu nastolenie schopnosti štátu konať 

na medzinárodnej úrovni.  

Podľa DINGWERTH (2008)238 môžeme vyčleniť 4 základné tézy globálneho governance: 

1. Internacionalizmus - posun regulácie z národnej politickej úrovne na úroveň presahujúcu 

hranice štátov. 

2. Rozptýlenie autorít - okruhy autorít presahujúcich rámec štátu sa rozšírili. 

3. Zmena noriem governance - procedurálne normy, na ktorých je založená regulácia 

presahujúca hranice štátu sa zmenili. 

4. Distribúcia zdrojov na vládnutie - zdroje potrebné na účinné a výkonné vládnutie sú 

distribuované medzi narastajúce množstvo aktérov. 
                                                 
237 DIEHL, P. F., 2001: Global Governance. International Organizations in an Interdependent World, London, 
515 s. 
238 DINGWERTH, K., 2008: From International Politics to Global Governance? The Case of Nature Conservation. 
In: GARNET Working Paper No. 46/08, June, s. 4-7.  
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Ad 1: Táto premisa vychádza z predpokladu, že sa rozhodovanie prenieslo zo štátnej úrovne 

na medzinárodnú. Regulačné systémy presahujúce hranice štátu sú mnohopočetné. Napr. len 

pri dohodách týkajúcich sa životného prostredia sa ich počet od niekoľkých na začiatku 20. 

storočia zvýšil na vyše 900 v 21. storočí. 239  Práve podobné procesy konštituujú 

internacionalizáciu (globalizáciu) politiky. Niektorí autori dokonca tvrdia, že medzinárodná 

legislatíva sa vyvíja a rastie rýchlejšie ako legislatíva národná.240  Iní zas kladú dôraz na 

medzinárodnú reguláciu. Podľa nich žijeme v období internacionalizácie politiky, pretože 

medzinárodné právo už nie je limitované len na vzťahy medzi štátmi, ale tiež upravuje 

správanie neštátnych, mimovládnych subjektov a jednotlivcov. V krátkosti povedané 

governance presahujúci hranice štátov (transboundary) sa zaoberá vzťahmi za hranicami 

jednotlivých štátov.241 

Ad 2: Asi najlepšie túto premisu vystihol ROSENAU, keď povedal, že ide o „bifurkáciu 

svetovej politiky, v ktorej je štátno-centrické vnímanie svetovej politiky nahradené nezávislou 

multi-centrickou svetovou politikou“.242 V zmysle toho je potom svetová politika viac ako 

medzivládna politika a okruhy autorít presahujúce hranice štátov sa rozšírili.  

Ad 3: V minulosti boli normy záväzné a legitímne len v tom prípade, ak sa k ich záväznosti 

štáty výslovne zaviazali. Novovzniknuté normy rozšírili svoju legitimitu v tom, že už nestačí 

len súhlas štátu, ale musí existovať aj záväzný proces, na základe ktorých normy vznikajú. 

„Normy presahujúce hranice štátov sú legitímne vtedy, keď sa oprávnení zástupcovia 

dotknutých záujmov na nich dohodnú v rámci rozhodovacieho procesu, ktorý spĺňa primerané 

požiadavky na komplexnosť, transparentnosť, zodpovednosť a rokovania.“243 Problémom ale 

ostáva uvedenie týchto myšlienok do praxe. 

Ad 4: Svetová politika je charakterizovaná pluralitou aktérov. Toto je hlavnou východiskovou 

tézou globálneho governance. Táto požiadavka v sebe obsahuje výzvu na nové 

prerozdeľovanie politických, finančných a morálnych zdrojov potrebných na efektívne 

a výkonné rozhodovanie pri narastajúcom počte aktérov. 

                                                 
239 MITCHELL, R. B., 2002-2008: International Environmental Agreements Database Project (Version 2007.1). 
dostupné na http://iea.uoregon.edu/ (09.11.2008) 
240 ZÜRN, M, 2002: Zu den Merkmalenpostnationaler Politik. In: Jachtenfuchs, M., Knodt , M.: Regieren in 
internationalen Institutionen. Festschrift für Beate Kohler-Koch, Opladen: Leske&Budrich, 215-234. 
241 ZÜRN, et al., 2007: Politische Ordnungsbildung wider Willen. In: Zeitschrift für Internationale Beziehungen 
14 (1), 129-164 s. 
242 ROSENAU, J. N.,1995: Governance in teh Twenty-first Century. In: Global Governance 1, s. 28. 
243 DINGWERTH, K., 2008: From International Politics to Global Governance? The Case of Nature Conservation. 
In: GARNET Working Paper No. 46/08, June 2008, s. 4-7.  
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KERN 244  vyčleňuje tri typy globálneho governance vo vzťahu ku riešeniu globálnych 

problémov, ktoré nie sú vzájomne vylúčiteľné ale sa môžu vzájomne, v rôznych 

kombináciách dopĺňať.  

 

Tabuľka č. 6: Formy globálneho governance245 

Formy Globálny Governance 
Stupeň inštitucionalizácie Definícia a implementácia štandardov 

medzinárodná a medzivládna 
kooperácia 

bez špeciálnej organizácie prostredníctvom národných štátov 

globálne politické siete bez špeciálnej organizácie s národnými štátmi 
transnárodné organizačné siete prostredníctvom 

špeciálnej organizácie 
bez národných štátov 

 

Medzinárodná a medzivládna kooperácia. Prvý model obsahuje riešenie globálnych 

problémov, ktoré štáty nemôžu vyriešiť samostatnou činnosťou (napr. ozónová vrstva, 

skleníkový efekt). Spolupráca vedie spravidla k vytvoreniu medzinárodných režimov. 246 

V tomto prípade rozhodnutia vytvárajú participujúce štáty, ktoré budú potom prijaté rezolúcie 

implementovať o svojho právneho poriadku na národnej úrovni. Tento typ GG korešponduje 

s modelom horizontálnej vlastnej koordinácie medzi štátmi spolu so zodpovedajúcou 

hierarchickou implementáciou stratégií na národnej úrovni. 

Globálne politické siete. Druhý model obsahuje globálne politické siete, ktoré vznikli 

v posledných rokoch, a ktorých členmi sú aj štátni aj spoločenský aktéri. Politické združujú 

medzinárodné organizácie, vlády, výrobcovia, výskumné inštitúty, NGO a iné inštitúcie, ktoré 

sledujú spoločný cieľ. Sú spravované horizontálnymi autokoordinačnými mechanizmami, 

v ktorých štáty nedominujú, sú len jedným z aktérov, ktorí majú rovnaké postavenie a vplyv. 

Politické siete nie sú totiž budované na hierarchickom princípe. 

Transnárodné organizačné siete. Tieto siete sa samo organizujú bez zapojenia štátov. V tomto 

prípade sa štáty nezapájajú do definovania a vytvárania noriem, ktoré sú následne 

implementované participujúcimi súkromnými aktérmi, teda vytvára sa súkromná normotvorba. 

Napr. Forest Stewardship Council, ktoré je nezávislá, medzinárodná, mimovládna organizácia 

                                                 
244 KERN, K.: Global Governance Through Transnational Network Organizations – The Scope and Limitations of 
Civil Society Self-organization. Discussion Paper SP IV 2004-102 Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung, 2004 
245 KERN, K., 2004: Global Governance Through Transnational Network Organizations – The Scope and 
Limitations of Civil Society Self-Organization, Disscussion Paper SP IV 2004-102, Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung, s. 2. 
246 Medzinárodný režim môžeme definovať ako súhrn priamych a nepriamych princípov, noriem, pravidiel 
a rozhodovacích procesov, okolo ktorých sa očakávania aktérov sústreďujú v určitej oblasti medzinárodných 
vzťahov. KRASNER, S. D. 1983: Structural causes and regime Consequences: regimes as Intervening Variables, 
in Krasner (ed.), International Regimes, Ithaca: Cornell University Press, s. 1-21.). 
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(združenie), ktorá podporuje zodpovedné obhospodarovanie lesov v celosvetovom meradle. 

FSC vytvorila systém certifikácie lesov, ktorý umožňuje identifikovať environmentálne 

vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.247  

 

 

Potreba objasnenia pojmu 
 

Rozdelenie na normatívny a analytický koncept síce prináša do definície pojmu globálneho 

governance viac svetla, ale stále neodpovedá na otázku, ktorá paradigma je viac vhodná 

z hľadiska vysvetlenia fungovania mechanizmov globálneho governance. Ostáva teda 

otvorené, či sa tento pojem bude dať rozvinúť na prospešný spoločenskovedný koncept.248 

Čo sa týka odlíšenia globálneho governance od medzinárodnej politiky a medzinárodných 

vzťahov môže byť tento koncept užitočný na identifikáciu a popis nových transformačných 

procesov vo svetovej politike. Analytické ponímanie globálneho governance reflektuje jeden 

smer v politických vedách, ktorý tvrdí, že žijeme v čase ďalekosiahlych celosvetových 

zmien 249 .Ak chceme tieto procesy skúmať, musíme hľadať spôsoby, ktoré prekonávajú 

tradičné ponímanie svetového systému.  

Ďalšou výhodou pojmu globálneho governance je, že sa neredukuje len na vymedzenie 

rozdielov medzi medzinárodným a transnacionálnym systémom. Jeden pojem sa vzťahuje na 

vzťahy medzi štátmi a druhý na vzťahy presahujúce hranice štátov medzi rôznymi neštátnymi 

aktérmi. Globálny governance v sebe zahŕňa celú škálu vzťahov rozmanitých aktérov 

presahujúcich hranice štátov. Globálny governance pripúšťa aj väčšiu škálu riadiacich štruktúr 

a autorít (spheres of authority), čím je senzibilnejší na aktuálny posun vo svetovej politike. 

Výzvou prístupu globálneho governance je potom preukázať, že predpokladané posuny sa 

naozaj dajú pozorovať, a že sú empiricky relevantné pre medzinárodnopolitickú oblasť.250 

Uvedení autori chápu pod pojmom globálny governance „špecifický prístup“ ku svetovej 

politike. Ako taký sa odlišuje od tradičného štátocentrického ponímania, ktorý chápe svetovú 

politiku ako odraz vôle štátov. Prínos pojmu globálny governance nie je len v odlíšení sa od 

medzinárodnej politiky, ale aj v odlíšení od pojmov svetová politika a svetový poriadok 

                                                 
247 pozri http://www.fscslovakia.sk 
248 DINGWERTH, K., PATTENBERG, P., 2006: Was ist Global Governance? In: Leviathan, Volume 34, Number 3 / 
September, 378-399 s. dostupné na http://nsdl.org/resource/2200/20061213015341990T 
249 ROSENAU, J. N.,1995: Governance in teh Twenty-first Century. In: Global Governance 1, s. 28. 
250 DINGWERTH, K., PATPATTENBERG., 2006: Global Governance as a perspective on World Politics. In: Global 
Governance 12,: s. 388. 
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(usporiadanie). Svetová politika je neutrálny pojem, ktorý sa vzťahuje na politické procesy 

a štruktúry medzi štátmi. Svetový poriadok sa vzťahuje na usporiadanie svetovej politiky. Na 

základe počtu mocenských centier sa potom rozlišuje unipolárny, bipolárny alebo 

multipolárny svetový poriadok. Globálny governance vychádza z existencie deľby moci 

medzi množstvom autoritatívnych sfér a funkčných arén a následne aj štruktúra svetovej 

politiky je multipolárna. 

Problematické je striktné odlíšenie globálneho governance od transnacionálnej politiky. 

KAISER vyčlenil tri základné aspekty teórie transnacionalizmu: národné inštitúcie medzi sebou 

komunikujú, a tým presahujú hranice štátov. Tieto interakcie vedú potom ku zmenám vo 

vnútri inštitúcií, na ktoré potom reagujú vlády, a tie buď oslovia iné inštitúcie alebo iné 

vlády.251 Aj keď majú tieto dva koncepty podobnosti, odlišujú sa v ústredných bodoch. Kým 

globálny governance siaha späť na výskum transnacionalizmu, prekračuje však hranice jeho 

prísneho štátocentrizmu a pripúšťa vznik autonómnych, teda od štátu nezávislých riadiacich 

sfér.  

V mnohých ohľadoch je pojem globálny governance vnímaný ako prínosný koncept pre 

analýzu dôležitých politických zmien nielen v štáte.  

Obrázok č. 9 znázorňuje štyri hlavné piliere globálneho governance.  

 

 
Obrázok 9: Štyri piliere svetovej politiky 252 

 

 

 

                                                 
251 KEISER, K.,1969: Transnationale Politik, In: Czempiel, F. O.: Die anachronistische Souveränität, Opladen, s. 
96. 
252 DINGWERTH, K., 2008: From International Politics to Global Governance? The Case of Nature Conservation. 
In: GARNET Working Paper No. 46/08, June, s. 5. 
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Globálny governance v lesníctve 
 

Podľa odhadov Globálneho hodnotenia lesných zdrojov FAO253, celková plocha lesov na 

Zemi sa znižuje, ale percento straty je nižšie oproti minulým obdobiam. V období 2000-2005 

bolo ročne odlesnených 13 miliónov ha plochy. V tom istom období bolo 5,7 miliónov ha 

lesov pridaných k lesným pozemkom, čo určuje čistú ročnú stratu plochy lesov v rozlohe 7,3 

miliónov ha. Globálny governance alebo globálne spravovanie v lesníckych procesoch je 

tvorené dlhým radom organizácií a inštitúcií. Tri z nich však majú ozajstnú globálnu 

pôsobnosť a preto ich stručne opisujeme v nasledujúcich kapitolách.  

 

 

FAO - Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo  
 

V rámci FAO je téma lesov v kompetencii Lesníckeho oddelenia (Forestry Department). 

Prístup organizácie zahŕňa rovnovážnu pozornosť pre sociálne, ekonomické 

a environmentálne ciele. FAO pracuje v partnerstvách s vládami členských štátov, 

mimovládnymi organizáciami, súkromným sektorom, komunitami a individuálnymi osobami. 

Ústredie FAO je v Ríme a ďalej podporované sieťou pobočiek na národnej, sub-regionálnej 

a regionálnej úrovni. 

Ťažiskom práce FAO v lesníctve je priama technická podpora jednotlivým krajinám. Slúži 

ako neutrálne fórum združujúce krajiny v diskusii o technických a politických témach, ktoré 

súvisia s lesmi254.  

 

Štruktúra organizácie  

V období rokov 1947 – 1959 bolo Konferenciou FAO založených šesť regionálnych 

lesníckych komisií. Každé dva roky sa vedúci predstavitelia sektora lesníctva stretávajú na 

zasadnutiach týchto komisií, z ktorých každá má pôsobnosť pre istú časť sveta. Komisie majú 

v pracovnom programe technické aj politické témy a slúžia ako prepojenie medzi globálnym 

dialógom v rámci COFO (Lesnícky výbor FAO) a UNFF (Fórum OSN o lesoch) a národnou 

implementáciou. Komisie majú svoje technické pracovné skupiny, ktoré implementujú 

projekty v spolupráci s krajinami v regióne. 

 
                                                 
253 www.fao.org/forestry/1191/en  
254 www.fao.org/forestry  
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Lesnícky výbor FAO (COFO) 

Lesnícky výbor je najvyšší štatutárny orgán FAO v oblasti lesníctva. Bienálne zasadnutia 

COFO sa konajú v ústredí FAO v Ríme pre identifikáciu nových politických a technických 

potrieb, riešení a formuláciu návrhov pre ďalšie iniciatívy FAO. Na zasadnutí sa taktiež 

zúčastňujú ostatné medzinárodné organizácie, mimovládne skupiny a participácia je otvorená 

všetkým členským krajinám FAO. Nasledujúce zasadnutie COFO má byť v marci 2009 

s nosnou témou „Lesy v meniacom sa svete“ a čiastkovými témami „trvalo udržateľné 

obhospodarovanie lesov a klimatická zmena“ a „adaptácia lesníckych politík a inštitúcií na 

zmenu“. 

Súčasné prioritné aktivity (výber):  

1. Globálna lesnícka štatistika a informácie 

− Rozvoj lesníckeho informačného systému 

− Globálne hodnotenie lesných zdrojov 

− Prehľadové štúdie lesníckeho sektora 

2. Technológie a metodológie pre ochranu a udržateľné využívanie drevín a lesov 

− Propagácia nedrevných lesných produktov vrátane ich obhospodarovania a 

marketingu 

− Podpora aktivít zalesňovania, hlavne pre krajiny s nízkou lesnatosťou 

3. Posilňovanie inštitúcií a asistencia pri tvorbe politík 

− Podpora tvorby národných lesníckych programov 

− Lesnícke programy komunít 

4. Podpora medzinárodných procesov ovplyvňujúcich lesy 

− Konvencie post-UNCED (Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji )  

− Nové lesnícke partnerstvá  

Od roku 1945 sa do FAO pričlenilo 189 krajín. Medzi členov patria všetky krajiny s výraznou 

rozlohou lesov. Takáto štruktúra dovoľuje FAO zaoberať sa témami všetkých druhov a typov 

lesov – boreálnych, mierneho pásma, subtropických a tropických, lesov v rozvojových aj 

rozvinutých krajinách, v oblastiach suchých aj vlhkých, vysoko položených aj mangrovových, 

ako aj lesmi na farmách a v mestách. 

Ďalšia výhoda lesníckeho programu FAO je synergia medzi normatívnym a operačným 

druhom práce. Normatívna práca spočíva v globálnom a regionálnom plánovaní, zisťovaní 

trendov v lesníctve, ale aj použití informácií pri poradenskej činnosti vládam členských štátov. 
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Zároveň vykonávané technické projekty poskytujú hlavný zdroj informácií a slúžia ako 

mechanizmus pre udržiavanie kontaktu FAO s praktickou realitou v členských krajinách. 

 

Fórum Organizácie Spojených národov o lesoch (UNFF) 
 

V októbri 2000, Ekonomická a sociálna rada OSN (ECOSOC) v rezolúcii 2000/35 ustanovila 

Fórum OSN o lesoch (UNFF) s cieľom propagovať „...hospodárenie, ochranu a trvalo 

udržateľný rozvoj všetkých typov lesov a posilňovať dlhodobý politický záväzok..“ na 

základe Deklarácie z Ria de Janeira, Princípov o lesoch, Kapitoly 11 Agendy 21 a výsledku 

procesov IPF/IFF 255 a ostatných kľúčových dokumentov medzinárodnej lesníckej politiky. 

Fórum má univerzálne členstvo a je tvorené z členských štátov OSN a špecializovaných 

agentúr. UNFF riadi bureau čo to je? a sekretariát, ktorý taktiež slúži ako sekretariát pre 

Partnerstvo pre spoluprácu v oblasti lesov (CPF)256.  

Výsledky procesu 

Od roku 1972 do 2007 sa obsah politiky OSN o lesoch rozvíjal od environmentálnych 

aspektov lesníckej praxe do širšieho cieľa „Trvalo udržateľného obhospodarovania lesov 

(TUHL)“ a jeho úlohy pri trvalo udržateľnom rozvoji.  

Na svojom šiestom zasadnutí v roku 2006 odsúhlasilo Fórum o lesoch Štyri globálne ciele 

o lesoch s nasledovným znením:  

− Zvrátiť stratu plochy lesov vo svete prostredníctvom trvalo udržateľného 

obhospodarovania lesov (TUHL) vrátane ochrany, obnovy, zalesňovania a zvýšenej snahy 

pri prevencii degradácie lesov  

− Zvýšiť ekonomické, sociálne a environmentálne úžitky z lesov prostredníctvom vrátane 

zlepšovania životných podmienok na lese závislých ľudí  

− Zvýšiť plochu udržateľne obhospodarovaných lesov vrátane lesov v chránených územiach 

a zvýšiť podiel lesných produktov z udržateľne obhospodarovaných lesov  

− Zvrátiť pokles prostriedkov v oficiálnej rozvojovej pomoci pre TUHL a mobilizovať 

zvýšené množstvo nových a dodatočných finančných zdrojov zo všetkých zdrojov pre 

implementáciu TUHL  

Po 15-tich rokoch neúspechu negociácií právne záväzného nástroja o lesoch, UNFF v roku 

2007 prijalo tzv. „Právne nezáväzný nástroj pre všetky typy lesov“. Účel nástroja je uvedený 

                                                 
255 IPF – Medzivládny panel o lesoch (Intergovernmental Panel on Forests), IFF – Medzivládne lesnícke fórum 
(Intergovernmental Forum on Forests) 
256 www.un.org/esa/forests 
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ako posilnenie záväzkov a činností na všetkých úrovniach pre implementáciu trvalo 

udržateľného obhospodarovania všetkých typov lesov, zvýšiť príspevok lesov do 

medzinárodne odsúhlasených rozvojových cieľov, hlavne pri znižovaní chudoby 

a poskytovaní rámca pre národnú a medzinárodnú spoluprácu257. UNFF v roku 2007 taktiež 

odsúhlasilo Viacročný program prác (2007-2015), ktorý odráža nový dvojročný formát 

zasadnutí Fóra. 

 

 

Partnerstvo pre spoluprácu v oblasti lesov – Collaborative Partnerships on 

Forests  
 

Partnerstvo pre spoluprácu v oblasti lesov (CPF) je dobrovoľné partnerstvo pre zintenzívnenie 

spolupráce a koordinácie aktivít o lesoch na globálnej úrovni, ktoré zahŕňa viaceré 

medzinárodné agentúry a inštitúcie. Bolo založené v apríli 2001 ako odpoveď na rezolúciu 

Ekonomickej a sociálnej rady OSN (ECOSOC), na základe ktorej bolo založené Fórum OSN 

o lesoch (UNFF)258.  

 

Členstvo v CPF 

CPF je združenie 14 medzinárodných organizácií, inštitúcií a sekretariátov, ktoré majú tému 

lesov vo svojom pracovnom programe. Členovia CPF sa takisto zúčastňujú na aktivitách 

UNFF . Partnerstvo stavia na myšlienke, že žiadna organizácia sama o sebe nemá kapacitu 

alebo mandát odpovedať na rôzne požiadavky na lesy vo svete postačujúcim spôsobom. 

Spoločne budujú členovia CPF na vzájomných výhodách a podpore implementácie TUHL na 

globálnej úrovni. 

Členovia CPF: 

Centrum pre medzinárodný lesnícky výskum (CIFOR) 

Organizácia OSN pre poľnohospodárstvo a výživu (FAO) 

Medzinárodná organizácia pre využívanie tropického dreva (ITTO) 

Medzinárodná únia lesníckych výskumných organizácií (IUFRO) 

Sekretariát konvencie o biologickej diverzite (CBD) 

                                                 
257 HOLMGREN, L. 2008. Framing Global Public Policy on Forests: Sustainable Development and the Forest 
Issue on the UN Agenda 1972 to 2007. Doctor’s dissertation., Uppsala 2008 
258 CPF 2003: Collaborative Partnership on Forests Policy dokument, New York 
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Sekretariát globálneho environmentálneho fondu (GEF) 

Sekretariát dohovoru OSN pre boj s dezertifikáciou (UNCCD) 

Sekretariát fóra OSN o lesoch (UNFF) 

Sekretariát dohovoru OSN o klimatickej zmene (UNFCCC) 

Rozvojový program OSN (UNDP) 

Environmentálny program OSN (UNEP) 

Svetové centrum pre agrolesníctvo (ICRAF) 

Svetová banka 

Svetová únia ochrany prírody (IUCN) 

 

Pracovná náplň CPF 

CPF zahŕňa poverené agentúry pre jednotlivé elementy uvedené v programe prác UNFF na 

princípe zdieľanej zodpovednosti. Toto rozdelenie zodpovedností je založené na mandáte, 

kompetenciách, zdrojoch and komparatívnej výhode jednotlivých členov združenia. Pozri tab. 

3 prečo?.. Ciele práce CPF spočívajú v podpore programu prác UNFF a jeho členských krajín 

a vo zvyšovaní spolupráce a koordinácie v rámci témy lesov. Medzi hlavné funkcie patrí:  

− Podpora implementácie IPF/IFF návrhov 

− Poskytovanie expertíznej činnosti and poradenských služieb pre UNFF prostredníctvom 

prípravy dokumentácie a zabezpečovaním personálnych kapacít 

− Budovať kapacity pre TUHL a mitigáciu a adaptáciu klimatickej zmeny lesníckymi 

opatreniami  

− Zlepšiť interakciu vedy a politiky a zabezpečiť, že rozhodovanie na všetkých úrovniach 

bude vykonané včasne, hodnoverne a s vedecky podloženými informáciami 

− Pracovať s ostatnými sektormi ako poľnohospodárstvo, energetický sektor, sektor dopravy, 

rozvoj miest a tvorbou legislatívy a uplatňovania zákona 

− Zvýšiť biofyzickú adaptáciu lesov klimatickej zmene a súčasne strážiť životné podmienky 

komunít závislých na lesoch a malých vlastníkov lesa a ochraňovať lesnú biodiverzitu 

a ostatné služby lesa259 

 

Riadenie CPF 

Členovia CPF sa zhodli na FAO ako predsedajúcom partnerstva. Úloha predsedu zahŕňa: 

sprostredkovanie spolupráce medzi ostatnými členmi, plánovanie a predsedanie zasadnutiam, 
                                                 
259 CPF 2008: Strategic Framework for Forests and Climate Change: A Proposal by the Collaborative 
Partnership on Forests for a Coordinated Forest-sector Response to Climate Change,  
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reprezentácia partnerstva na zasadnutiach UNFF Bureau a na ostatných medzinárodných 

stretnutiach. 

 

Tabuľka č. 7: Fokálne agentúry CPF1 

Elementy Fokálne čo je to? agentúry 
naozaj agentúry? 

Indikatívny zoznam 
podporných agentúr 

Formulácia a implementácia 
nár. les. programov 

FAO  Všetci členovia CPF 

Propagácia participácie 
verejnosti 

UNFF (medzinárodne) 
UNDP (národne) 

FAO, GEF, ICRAF, WB 

Boj s odlesňovaním 
a degradáciou lesov 

UNEP CIFOR, FAO, CBD, UNCCD, 
UNFCCC, Svetová banka 

Tradičné znalosti o lesoch 
(TFRK) 

CBD CIFOR, GEF, UNCCD 

Vedecké znalosti o lesoch CIFOR, IUFRO, ICRAF CBD, GEF, UNCCD, 
UNFCCC 

Zdravotný stav lesov a 
produktivita 

FAO CIFOR, ITTO, IUFRO, CBD, 
UNFCCC 

Kritériá a indikátory TUHL FAO, ITTO CIFOR, IUFRO, CBD, UNEP 
Ekonomické, sociálne 
a kultúrne aspekty lesov 

World Bank, CIFOR Všetci členovia CPF 

Ochrana lesov  UNEP FAO, CBD, GEF, UNCCD, 
Svetová banka, IUCN 

Monitoring, hodnotenie 
a reporting, terminológia a 
definície 

FAO Všetci členovia CPF 

Stratégie pre rehabilitáciu 
a obnovu pre krajiny s nízkou 
lesnatosťou 

UNEP FAO, CBD, GEF, UNCCD, 
IUCN 

Obnova degradovaných území 
a propagácia prírodných 
a vysádzaných lesov  

FAO, UNCCD, ICRAF Všetci členovia CPF 

Udržiavanie lesnatosti pre 
súčasné a budúce potreby 

UNFF Všetci členovia CPF 

Finančné zdroje  GEF, Svetová banka  Všetci členovia CPF 
Medzinárodný obchod a TUHL  ITTO FAO, Svetová banka 
Medzinárodná spolupráca 
v budovaní kapacít, transfer 
and prístup 
k environmentálnym 
technológiám pre podporu 
TUHL 

FAO ITTO, CBD, GEF, UNDP, 
UNEP, Svetová banka 

Biologická diverzita lesov CBD Všetci členovia CPF 
 
Globálne spravovanie lesných zdrojov je v súčasnosti zahrnuté v kompetencii viacerých 

mimovládnych aj medzivládnych procesov, ktoré sa venujú parciálnym témam. Výzva 
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klimatických zmien momentálne dáva najsilnejšie impulzy pre snahy spojiť zachovanie 

a ochranu lesov so znižovaním chudoby a ekonomickým rozvojom. 
 

 

Certifikácia obhospodarovania lesov 

 

Inovatívne prístupy v globálnej ochrane lesov sa stali po summite v Riu po roku 1992 

predmetom viacerých iniciatív. Keďže nedošlo k vytvoreniu globálneho právne záväzného 

nástroja pre lesy vo svete, začali sa objavovať nové mechanizmy založené na trhových 

princípoch. Jedným z nich je aj certifikácia lesov. 

OVERDEVEST a RICKENBACH 260  definujú certifikáciu obhospodarovania lesov na základe 

ďalších prác ako relatívne novú inštitucionálnu inováciu pre implementáciu trvalo 

udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL), ktorá vznikla v 90-tich rokoch ako neštátna 

forma spravovania vznikom štandardov pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. 

Certifikačné systémy používajú nezávislých audítorov pre verifikáciu a monitoring zhody 

hospodárenia držiteľov certifikátov s definovanými štandardami lesného hospodárenia. 

Zástupcovia rôznych občianskych skupín vytvorili tieto štandardy, ktoré definujú trvalú 

udržateľnosť a určujú proces kontroly. Následne, držitelia certifikátov môžu používať toto 

označenie (značku) pre odlíšenie ich produktov na trhu ako výrobky pochádzajúce z „dobre 

obhospodarovaných zdrojov“. Napríklad Forest Stewardship Council (FSC), jedna z prvých 

globálnych systémov certifikácie, zahŕňa účastníkov z lesníckeho sektora, environmentálnych 

a sociálnych mimovládnych organizácií a ostatných. Pre spoločnú definíciu štandardov pre 

TUOL. Držitelia certifikátov súhlasia implementovať štandardy a platiť periodické audity 

akreditovaných audítorov. Účastníci následného procesu obchodovania, čiže spracovatelia 

dreva a predajcovia, ktorý chcú predávať drevo, musia tiež mať svoj spracovateľský reťazec 

certifikovaný.  

Certifikácia lesov alebo lesných produktov je priamym ekonomickým nástrojom na 

presadenie určitých princípov obhospodarovania lesov do praxe - významné drevárske 

spoločnosti požadujú certifikované drevo a ich výrobky z tohto dreva sú taktiež certifikované, 

čiže kupujúci vie, že ich výrobou nebola ohrozená budúcnosť lesov. Potvrdením pre 

zákazníka kupujúceho výrobok z dreva o tom, že drevo z ktorého je tovar vyrobený pochádza 

                                                 
260 OVERDEVEST, CH., RISKANBACH, M.G., 2006. Forest Certification and Institutional Governance: An 
Empirical Study of the Forest Stewardship Council Certificate Holders in the United States.University of 
Wisconsin-Madison, Forest Policy and Economics, Vol. 9, Issue 1, 2006 
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certifikovaného lesa je certifikát spotrebiteľského reťazca (chain of custody - C-o-C). Jeho 

držiteľom musia byť všetci spracovatelia podieľajúci sa na výrobe tohto tovaru.261  

V súčasnosti existuje celý rad systémov certifikácie lesov, z ktorých spomenieme dva 

s globálnou pôsobnosťou, čo sa týka rozlohy certifikovaných lesov a počtu členských krajín.  

 

Forest Stewardship Council - FSC  

Systémom FSC je v súčasnosti certifikovaných približne 103 miliónov hektárov lesov v 81 

krajinách a vydaných 10 472 certifikátov spracovateľského reťazca. FSC má kancelárie vo 

viac ako 46 krajinách sveta262. Poskytuje tvorbu štandardov, akreditáciu národných iniciatív, 

národných štandardov a certifikačných systémov vykonávajúcich certifikáciu a označovanie 

produktov z lesa, ktoré spočíva v tvorbe a povoľovaní používania loga.  

FSC má vo svete štyri regionálne zastúpenia a to v Afrike, Ázii, Európe a Latinskej Amerike. 
Zastúpenia fungujú ako servisné strediská pre národné iniciatívy (poskytujú informácie, 
organizujú školenia a pod.). Regionálne zastúpenia majú na starosti tiež podporu FSC v 
krajinách, kde zatiaľ neexistujú národné iniciatívy. Národné iniciatívy v Číne, Kanade, Rusku 
a USA sa považujú tiež za regionálne zastúpenia vzhľadom na veľkú geografickú rozlohu 
týchto krajín263.  
 
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - PEFC 

PEFC globálne zastrešuje organizácie pre hodnotenie a vzájomné uznávanie národných 

certifikačných schém. Tieto národné schémy sú založené na medzivládnych procesoch pre 

propagáciu TUOL, rade prebiehajúcich procesoch podporovaných vládami 149 krajín sveta, 

ktoré pokrývajú 85% lesov na Zemi. PEFC zastrešuje 35 nezávislých národných 

certifikačných systémov z celého sveta. 25 z nich boli doteraz ohodnotené a prijaté Radou 

PEFC, čo v praxi znamená certifikáciu viac ako 200 miliónov hektárov lesov264.  

Schéma vychádza z pan-európskych kritérií a indikátorov trvalo udržateľného hospodárenia. 

Certifikačný systém PEFC vytvára rámec pre uznávanie kompatibilných certifikačných 

systémov. Každá národná certifikačná schéma je vytvorená na základe rôznych kritérií a 

prispôsobuje sa osobitostiam a špecifikám obhospodarovania lesov v danej krajine. Národné 

                                                 
261 www.forestportal.sk  
262 www.fsc.org  
263 www.fscslovakia.sk 
264 www.pefc.sk 
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certifikačné systémy zostávajú nezávislé, ale navzájom spolupracujú v rámci PEFC tak, aby 

bola zaistená porovnateľnosť dreva pri jeho obchodovaní v medzinárodných podmienkach265.  

Otázka certifikácie lesov a jej účinnosti bola viackrát analyzovaná v akademických 

a v kruhoch z praxe. Napriek tomu, že jej primárne využitie bolo plánované na tropické 

dažďové lesy, jej najväčší podiel je v rozvinutých krajinách Európy a Severnej Ameriky. 

Medzi pozitívne prínosy sa hodnotí sociálny prínos vo facilitácii diskusie medzi záujmovými 

skupinami v obhospodarovaní prírodných zdrojov.  

 

 

Záver 

 

Globálny governance predstavuje nehierarchický spôsob vládnutia, v ktorom sa 

neštátni a súkromní aktéri (formalizované inštitúcie) podieľajú na tvorbe a implementácii 

opatrení verejnej politiky. Tento pojem je definovaný ako analytický a normatívny koncept, 

avšak podľa dostupnej literatúry môžeme vyčleniť 3 varianty tohto pojmu: 

− protipól ku národnému governance  

− nový spôsob uskutočňovania svetovej politiky 

− reformný projekt 

Na základe toho boli vyčlenené tri formy globálneho governance, ktoré boli zhrnuté 

v tabuľke č. 2. Formy globálneho governance, tak ako boli opísané vyššie v predchádzajúcom 

výklade, môžeme priradiť k procesom prebiehajúcim v lesníctve na medzinárodnej úrovni. 

Tieto procesy sú zhrnuté v tabuľke č. 8, ktorá predstavuje formy globálneho governance 

v lesníctve.  
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Tabuľka č. 8: Formy globálneho governance v lesníctve266 

FORMY GLOBÁLNY GOVERNANCE V LESNÍCTVE 
Stupeň 

inštitucionalizácie 
Definícia a implementácia štandardov 

medzinárodná 
a medzivládna 
kooperácia 

FAO bez špeciálnej 
organizácie 

pod 
záštitou 
OSN 

prostredníctvom 
národných štátov 

členovia sú štáty 
s výraznou 
rozlohou lesov 

globálne politické 
siete 

CPF bez špeciálnej 
organizácie 

mandát 
OSN 

s národnými 
štátmi 

medzinárodné 
organizácie, 
inštitúcie 
a sekretariáty 

transnárodné 
organizačné siete 

FSC Prostredníctvom 
špeciálnej 

organizácie 

neštátna 
forma 
spravovania 

bez národných 
štátov 

účastníci 
z lesníckeho 
sektora, 
environmentálnych 
a sociálnych 
mimovládnych 
organizácií 
a ostatných 

 

1. Medzinárodná a medzivládna kooperácia v oblasti lesníctva  

Ako príklad tohto druhu spolupráce slúži FAO. FAO je špecializovanou agentúrou v rámci 

systému OSN, založená na medzinárodnej a medzivládnej kooperácie členských štátov OSN. 

Vznikla teda bez samo-organizácie, jej štruktúra bola vopred daná. Štandardy sú tvorené 

a imlementované prostredníctvom národných štátov, ktorí sú členmi spoločnosti.  

2. Globálne politické siete - CPF 

Partnerstvo pre spoluprácu v oblasti lesov (CPF) je dobrovoľné partnerstvo pre zintenzívnenie 

spolupráce a koordinácie aktivít o lesoch na globálnej úrovni, ktoré zahŕňa viaceré 

medzinárodné agentúry a inštitúcie. Medzinárodné inštitúcie sú vlastne medzinárodné 

organizácie ako napr. FAO, Svetová banka, ktoré boli vytvorené a združujú národné štáty ale 

aj mimovládne organizácie ako napr. Medzinárodnú úniu lesníckych výskumných organizácií 

a pod. Takto sa tvoria medzinárodné politické siete, ktoré prostredníctvom kooperácie 

stanovujú štandardy pomocou dialógu medzi týmito sieťami. 

3. Transnárodné organizačné siete – FSC 

Forest Stewardship council je nezávislá, medzinárodná, mimovládna organizácia (združenie), 

ktorá bola založená v roku 1993 v Mexiku. Cieľom organizácie je podpora zodpovedného 

obhospodarovania lesov v celosvetovom meradle. FSC vytvorila systém certifikácie lesov (10 

princípov a 56 kritérií), ktorý umožňuje identifikovať environmentálne vhodné, sociálne 

                                                 
266 KERN, K., 2004: Global Governance Through Transnational Network Organizations – The Scope and 
Limitations of Civil Society Self-Organization, Disscussion Paper SP IV 2004-102, Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung, upravené 
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prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. FSC má decentralizovanú 

sieť národných iniciatív a regionálnych zastúpení v 34 krajinách sveta. Vznikla ako neštátna 

iniciatíva bez zásahu štátov. Členmi sú rôzne subjekty nezávislé od krajiny pôvodu, napr. 

účastníci z lesníckeho sektora, environmentálnych a sociálnych mimovládnych organizácií, 

producenti a spracovatelia dreva, lesné spoločenstvá a pod. 

Väčšina autorov sa zhoduje v tom, že medzinárodná politika a v nej prebiehajúce procesy 

prebiehajú výraznou transformáciou v dôsledku globalizácie. Do tvorby svetovej politiky 

vstupuje stále viac aktérov, ktorí sú nezávislí od národných štátov. V zmysle konceptu 

globálneho governance majú štáty a ostaní aktéri rovnocenné postavenie, nie sú vo vzťahu 

nadriadenosti a podriadenosti. Predmetom skúmania globálneho governance nie sú iba aktéri 

(napr. štáty) ale aj pravidlá, normy a štandardy, ktoré formujú a obmedzujú aktivitu 

v spoločnosti (procesy). V súčasnej dobe je globálny governance ešte stále viac víziou ako 

nástrojom na opísanie súčasného stavu medzinárodného systému. Nakoľko má pojem 

globálneho governance viac variant, vyvstáva otázka, či by dôslednejšia konceptualizácia 

pojmu neprispela k jeho širšej aplikácií pri analýze a objasňovaní mechanizmov a fungovania 

medzinárodného systému.  
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Inovačný governance a lesníctvo 
 

Anna Zaušková267, Erika Loučanová268, Zuzana Sarvašová269, Lukáš Fodrek 270 

 

 

Úvod a znaky inovačného governance 
 
Governance je interaktívny proces zahrňujúci rôzne formy partnerstva, spolupráce, 

konkurencie a vyjednávania. Otázka inovačného governance je pomerne mladá 

a v celosvetovom meradle sa len otvára.  

Na vysporiadanie sa s komplexnosťou a interakciami nového prostredia, vlád a ich agentúr, je 

potrebné vyvinúť nový nástroj kooperácie a komunikácie v súvislosti s predstavou politiky, 

ktorá berie do úvahy záujmy množstva aktérov a záujmových skupín271. Inovačný governance 

preto predstavuje nový model inštitucionálneho usporiadania a realizovania spolupráce na 

implementáciu Národného inovačného systému (NIS).  

Inovačná politika je typicky chápaná ako rozšírenie politiky výskumu a vývoja vrátane 

množstva nástrojov a politík ktoré stimulujú inovačný proces. Tu zaraďujeme napríklad vzťah 

medzi vedou a priemyslom, autorské práva, priemyselné siete a klastre. Inovačná politika je 

spätá najmä s výskumom a technologickým rozvojom. Inovačné aktivity ako výsledky 

výskumu a vývoja vo všeobecnosti sú hybnou silou rozvoja ekonomiky, rozvíjajú možnosti 

budúcej konkurencieschopnosti vo forme nových poznatkov, zvyšujú efektívnosť ekonomiky 

a jej akcieschopnosť, najmä prostredníctvom malých a stredných podnikov (MSP)272. Ako sa 

však stáva ekonomický rozvoj závislejší na inováciách, je potrebné nájsť širšie stimuly 

spravovania inovácií ako boli požívané doteraz.  

Často možno nájsť podobnosti medzi inovačným governance a regionálnym governance (napr. 

využíva podobné štruktúry). Pomerne dobre sa začali vyvíjať iniciatívy na regionálnej úrovni 
                                                 
267 Autorka prednáša na Katedre marketingu, obchodu a svetového lesníctva, Drevárska fakulta, Technická 
univerzita Zvolen. 
268 Autorka je výskumná pracovníčka na Katedre marketingu, obchodu a svetového lesníctva, Drevárska fakulta, 
Technická univerzita Zvolen. 
269 Autorka je výskumným pracovníkom na Odbore lesníckej stratégie, politiky a ekonomiky, Národné lesnícke 
centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. 
270 Autor je výskumníkom na Katedre ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva, Lesnícka fakulta technickej 
univerzity, Zvolen a externým doktorandom na Ústave verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied UK Bratislava. 
271  OECD, 2005: Governance of innovation systems: Synthesis report. 
http://www.mkm.ee/failid/OECD_Governance_of_innovation_systems___9205081E__2_.pdf 20.6.2008 
272  Ministerstvo hospodárstva SR, 2007: Inovačná stratégia SR na roky 2007 až 2013, 
www.economy.gov.sk/pk/128-2006-1000/ma.htm, 20.6.2008. 
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vo forme regionálnych inovačných stratégií, kde je možné v budúcnosti vzhľadom na 

charakter našej krajiny, ktorá je prevažne vidiecka, nájsť aj vhodné opatrenia súvisiace 

s lesníctvom a naň nadväzujúcich odvetví (celulózovo-papierenský a drevospracujúci 

priemysel, ale aj rekreácia, alebo malí remeselníci v drevovýrobe).  

V súčasnosti sa však subjekty lesného hospodárstva len slabo orientujú v rôznych 

inštitucionálnych zmenách smerujúcich k posilneniu inovačného governance a možnostiach 

z toho vyplývajúcich. Preto je cieľom príspevku okrem teoretického základu inovačného 

governance pre lesníctvo, podať stručne aktuálny prehľad inovačnej politiky 

a inštitucionálneho zabezpečenia pre podporu zavádzania inovácií na Slovensku. 

 

Inovačné systémy 

Inovačný systém ovplyvňuje súťaž a spoluprácu nevyhnutnú pre priateľské inovačné 

prostredie, napr. podporovaním inovačných sietí a kooperácie, ponúka vedomosti 

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

poskytuje štruktúru stimulov, ktoré zabezpečia rentabilnosť inovácií z dlhodobého hľadiska. 

Inovačné systémy môžeme rozdeliť podľa úrovne, ktorú opisujú na: 

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

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

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

lesné hospodárstvo, 

NIS je primárne definovaný podľa národných hraníc, v ktorých sa analyzuje súhra aktérov na 

národnej úrovni.  

RIS sa týka charakteru inovačného procesu na lokálnej a regionálnej úrovni. Kým teória 

výrobného cyklu sa pozerá na inovačný proces z perspektívy individuálneho podnikania, 

prístup inovačného prostredia sa pozerá na inovačné regióny. Podnikanie a inovačné 

správanie je potom videné skôr ako dôsledok lokálneho prostredia Na rozdiel od lineárneho 

modelu, prístup inovačného prostredia je charakterizovaný inováciou ako kolektívnym úsilím 

s rozdelením práce medzi veľký počet účastníkov. Títo účastníci vytvárajú siete, ktoré sú 

kľúčovými zdrojmi informácií a vedomostí. Lokálne charakteristiky účastníckej siete môžu 

byť vysoko závažné najmä pre nevyslovené formy vedomostí. Regionálne inovačné prostredie 

nemôže byť definované úplne ako geografické územie, musí sa považovať za komplexný 

systém zdokonaľujúci vzájomnú ekonomickú a technologickú väzbu. Oproti národnej úrovni 

je charakterizovaný RIS regionálnymi špecifikami a zahrňuje prvky územných väzieb 

a vzťahov.  
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Prístup SIS sa pozerá na firemnú úroveň, úroveň medzifiremných aspektov ako aj úroveň 

inštitucionálnych aspektov trhu a mimotrhových vzťahov. Hlavnými črtami tohto prístupu sú 

význam vedomostnej základne a procesu učenia, úloha mimofiremných organizácií 

a inštitúcií a vývojový proces meniaci priestor. SIS je tvorený skupinou rôznorodých 

činiteľov na trhu a mimotrhovými vzťahmi inovačného procesu. Činitele tvoriace sektorálny 

systém sú osoby a organizácie. Týmito organizáciami môžu byť firmy (napr. užívatelia, 

výrobcovia a vstupní dodávatelia) a mimofiremné organizácie (napr. univerzity, finančné 

inštitúcie, vládne agentúry a pod.), ako aj organizácie na nižšej alebo vyššej úrovni agregácie 

(napr. spotrebitelia, priemyselné asociácie). Činitele sú charakterizované podľa procesu 

učenia, kompetencií, štruktúr a správania. Vzájomne pôsobia trhovým a mimotrhovým 

spôsobom cez procesy komunikácie, výmeny, kooperácie, súťaže a riadenia a ich vzájomných 

vzťahov.273 

Definícia inovačného systému vo výskume inovácií a podnikania lesných podnikov sa opiera 

o RAMETSTEINERA, WEISSA A KUBECZKA274 a definuje inovačný systém ako skupinu inštitúcií, 

ktorých interakcia determinuje uskutočňovanie inovácií v podnikoch (Obrázok 9) a inovačný 

systém definuje ako skupinu rôznych inštitúcií, ktoré individuálne alebo spoločne prispievajú 

k vývoju a rozširovaniu nových technológií a vytvárajú rámce, s ktorými exekutíva formuluje 

a implementuje politiku ovplyvňovania inovačného procesu. Je to systém, ktorý tvoria 

prepojené inštitúcie na vytváranie, registrovanie a transfer nových poznatkov, skúseností 

a ľudských výtvorov definovaných ako inovácie. Inovačný systém sa spravidla rozdeľuje do 

štyroch úrovní: inštitucionálna, medzipodniková, podniková a personálna úroveň 

(Obrázok 10). 

                                                 
273LACKO, M., ŠÁLKA, J., VINCA, R., SARVAŠOVÁ, Z., LONGAUER, R., 2004: Výskum inovácii v lesníctve a ich 
vplyvu na rozvoj vidieka, Záverečná správa projektu APVV 20-013702 s. 9-15 
274 RAMETSTEINER, E., WEISS, G., KUBECZKO, K. 2005: Innovation and entrepreneurship in forestry in central 
Europe. European Forest Institute Report 19, Koninkjlijke Brill NV, Leiden, Netherlands, s. 21 
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Obrázok 9: Model inovačného systému vo výskume podnikania a inovácií lesných 

podnikov275 

                                                 
275 KUBECZKO K., RAMETSTEINER E., 2002: Innovation and entrepreneurship: a new topic for forest related 
research? EFI Innoforce disscusion paper I www.efi-innnoforce.org 11.12. 2004 
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Obrázok 10: Úrovne činiteľov ovplyvňujúcich inovácie v lesnom hospodárstve276 

 

 

Národný inovačný systém 
 
V 80. a 90. rokoch minulého storočia, v dôsledku uznania významu inovácií v ekonomickom 

rozvoji a s prijatím interaktívneho modelu inovácií, sa v odborných kruhoch objavil nový, 

systémový prístup k inováciám 277 . Systémy inovácií (niekedy tiež inovačné systémy) 

                                                 
276 KUBECZKO K., RAMETSTEINER E., 2002 www.efi-innnoforce.org 
277LUNDVALL, B.-Å., 1992: National Systems of Innovation - Towards a Theory of Innovation and Interactive 

Learning. London, Pinter Publishers, s. 213–231 
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predstavujú súbor inštitúcií a účastníkov ovplyvňujúcich inovačné procesy v krajine. Ako 

pri každom novom pojme, existuje preň mnoho definícií. Napríklad FREEMAN278 definuje 

národný systém inovácií (NIS) ako „sieť inštitúcií vo verejnom a súkromnom sektore, ktorých 

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

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

WOLFE podľa SKOKANA 279  uvádza, že v spoločnosti pôsobia systémy inovácií, ktorých 

štruktúru a väzby možno znázorniť (Obrázok 11). Systémy inovácií môžu byť nadnárodné, 

národné, regionálne (lokálne), prípadne sektorové, ktorých súčasťou sú i odvetvové klastre. 

Toto vymedzenie závisí na objekte štúdia, avšak v globalizovanom svete možno tieto systémy 

nájsť v každom vyspelom štáte. Systémy inovácií, ktoré pôsobia na území daného štátu, tvoria 

jeho inovačnú kapacitu a určujú jeho výkonnosť, čo sa premieta do jeho 

konkurencieschopnosti a vo svojom dôsledku do životnej úrovne a zamestnanosti.  

LUNDVALL280 používa širšiu definíciu a zahŕňa do NIS všetky časti a aspekty ekonomickej 

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

výrobné, marketingové a finančné systémy, ktoré sú tu prezentované ako subsystémy, 

v ktorých prebieha učenie. Definícia systému inovácií musí zostať otvorená a pružná.  

Autori spomínaní v práci SKOKANA 281 , ktorí pracujú s pojmom systémy inovácií, sa 

zameriavajú hlavne na technické inovácie, avšak okrem toho sa zaujímajú i o organizačné 

a inštitucionálne zmeny. Obecne platí, že systémy inovácií sú zložené z výrobnej štruktúry 

(technicko-ekonomická štruktúra) a inštitucionálnej infraštruktúry (politicko-inštitucionálna 

infraštruktúra).  

Prvky systému inovácií sa často navzájom pri podpore procesu učenia a inovácií posilnia 

alebo spoja a tieto procesy blokujú.  

Do národného systému inovácií potom z pohľadu procesu učenia sa patrí:  

− sieť inštitúcií, ktoré iniciujú, dovážajú a šíria nové technológie, politika vlády, podnikový 

výskum a vývoj, výchovný a vzdelávací systém a štruktúra priemyslu,  

− modely interakcií medzi firmami ako procesy kolektívneho učenia sa pre získavanie 

a použitie nových znalostí a s prihliadnutím k internej organizácii firiem, sieťam 

medzifiremných vzťahov, k úlohe verejného sektora, k stupňu intenzity vedy a výskumu 

(V a V) a k vyspelosti výskumných organizácií.  
                                                 
278FREEMAN, C., 1997: The Economics of Industrial Innovation in Creativity, Innovation and Job Creation. 

OECD Proceedings, Paris s. 418 
279 SKOKAN, K. 2004: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Repronis, Ostrava, vyd. 1, 
s.126. 
280 LUNDVALL, B.-Å., 1992, s. 213–231 
281 SKOKAN, K. 2004: s.126. 
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Obrázok 11: Systémy inovácií 282 

 

Za NIS môžeme teda považovať všetky činitele a aktivity nevyhnutné pre existenciu 

priemyselných inovácií a podporu ekonomického rozvoja v danej ekonomike. SKOKAN 283 

predkladá iný model NIS podľa BOEKHOLTA a uvádza, že „ekonomický blahobyt je založený 

na dobre fungujúcom národnom inovačnom systéme, v ktorom správne a výkonne účinkujú 

nielen jednotlivé subjekty, ale dobre fungujú tiež väzby medzi nimi (Obrázok 12). 

 

                                                 
282 SKOKAN, K. 2004: s.82 
283 SKOKAN, K. 2004: s. 83 
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Obrázok 12: Štruktúra národného inovačného systému284  
 

Jednotlivé prvky inovačného systému tvoria súkromné firmy s vlastným výskumom, vedecký 

systém – vedeckotechnická infraštruktúra, t.j. verejné výskumné inštitúcie, súkromné 

a kooperatívne výskumné organizácie, agentúry pre transfer technológií, vládne programy, 

siete pre uľahčenie transferu poznatkov a technológie zahrňujúce i podnikateľské subjekty 

a organizácie, systém vzdelávania a školenia zahrňujúce aj trhy práce a školiace inštitúcie. 

Systém inovácií je teda súbor rôznych inštitúcií, ktoré spoločne i individuálne prispievajú 

k vývoju a šíreniu (difúzii) nových technológií a ktoré poskytujú rámec, v ktorom vlády tvoria 

a realizujú vplyv na inovačný proces. Takým je systém vzájomne prepojených inštitúcií 

určený k tvorbe, uchovávaniu a prenosu znalostí, zručností a artefaktov, ktoré definujú nové 

technológie.  

                                                 
284 SKOKAN, K. 2004: s. 83 
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Prístup systémov inovácií sa prekvapivo rýchlo rozšíril v akademickom svete i v oblasti 

verejnej inovačnej politiky. Používa ho pre účely hospodárskej politiky OECD, Európska únia, 

UNIDO a mnoho jednotlivých štátov. „Systémy inovácií“ sú v centre moderného myslenia 

o inováciách a ich vzťahu k ekonomickému rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. 

Európska únia napr. iniciovala a zo štrukturálnych fondov hradila a hradí spracovanie tzv. 

regionálnych inovačných stratégií, ktoré majú napomáhať rozvoju systémov inovácií na 

regionálnej úrovni.  

Pre rôzne varianty systémov inovácií v rôznych krajinách možno pritom nájsť nasledujúce 

spoločné charakteristiky285: 

− V centre pozornosti sú inovácie a procesy učenia.  

− Používa sa „holistický“ prístup, ktorý zahrňuje rôzne úrovne systémov inovácií (národné, 

regionálne, sektorové) a interdisciplinárny prístup.  

− Používa sa historický pohľad (zavedenie inovácií má svoju zotrvačnosť – „path 

dependence“), inovačné procesy sa pokladajú za procesy evolučné, ktoré môžu byť 

v rôznych krajinách veľmi odlišné. To isté platí pre regionálne a sektorové systémy. 

Netrvá sa pritom na pojme optimálneho systému, ktorý je obtiažne definovať.  

− Zdôrazňuje sa vzájomná závislosť či previazanosť účastníkov inovačného procesu, 

nelinearita a význam dopytu ako determinantov inovácií (podobnosť s prístupom 

PORTERA286 ku konkurencieschopnosti).  

− Zahrňujú sa produktové aj procesné inovácie, ich rozvoj a šírenie.  

− Zdôrazňuje sa centrálna úloha inštitúcií pre inovačné procesy (viď tiež definície NIS 

v úvode), medzi ktoré patrí okrem iného priemyselný výskum a vývoj, akademická 

infraštruktúra, ostatné inštitúcie a politika štátu.  

− Prístup systému inovácií je však na druhej strane spojený s radom nejednoznačností 

a s konceptuálnou rozptýlenosťou.  

− Systémy inovácií predstavujú skôr konceptuálny rámec než formálnu teóriu.  

Na rozdiel od skorších pohľadov na jednotlivých podnikateľov ako individuálnych hrdinov sa 

inovácie a učenie dnes chápu omnoho viac ako aktivity spolupráce, ktoré sa realizujú 

v sieťach (network activity). Tento nový pohľad na firmy, trhy a systémy vedú k novým 

logickým výkladom a k ich zdôvodneniu politiky vlády vo vzťahu k podpore inovácií. 

Systémy inovácií vyžadujú iné spôsoby financovania na rozdiel od tradičných prístupov 

                                                 
285 EDQUIST C., 2000: Systems of Innovation Approaches - Their Emergence and Characteristics in EDQUIST (Ed.) 

Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, Chapter One, London, Printer, s. 1-35.  
286 PORTER, M. 1998: Clusters and the New Economics of Competition. In Harward Business Review, s. 30 
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povojnového obdobia, keď platilo, že „zlyhanie trhu vedie k podinvestovaniu výskumu a to je 

hlavný dôvod pre štátne financovanie výskumu a vývoja“. Ak pritom porovnáme súčasné 

politiky vlád na podporu výskumu a vývoja v jednotlivých krajinách, potom možno vidieť, že 

stále prevláda podpora výskumu a vývoja jednotlivých firiem a nie celých sietí inštitúcií či 

systémov inovácií.  

Ak odhliadneme od vlastnej schopnosti firiem, potom tu existuje rad významných zlyhaní, 

ktoré ovplyvňujú ekonomickú výkonnosť. Patrí medzi ne zlyhanie pri poskytovaní 

infraštruktúry a investícií, zlyhanie z „prechodných období transformácie ekonomiky“, 

zlyhanie z izolácie a ďalšie inštitucionálne zlyhania. Tieto zlyhania ospravedlňujú štátne 

intervencie nielen ako financovanie vedy a výskumu, ale tiež omnoho viac vedú 

k zabezpečeniu fungovania inovačných systémov ako celku. Preto by úloha štátu mala 

spočívať v realizácii analýzy úzkych miest a k ich odstráneniu tak, aby NIS mohol fungovať 

ako celok. To pritom neznamená, aby každé úzke miesto v NIS bolo riešené a odstraňované 

výlučne verejným sektorom. Súkromný sektor sa totiž môže významne podieľať na riešení 

problémov a mal by byť prizvaný k riešeniu mnohých z nich.  

Na úrovni krajín OECD existuje celý rad politík, ktoré sa dotýkajú jednotlivých častí systému 

inovácií. Intervencie, ktoré majú za cieľ ovplyvniť alebo zdokonaliť spôsob správania 

a funkcie NIS, musia brať do úvahy celú zložitosť NIS. Pretože dopady týchto intervencií nie 

sú lineárne, potom aj ich plánovanie musí brať do úvahy komplementárne potreby a udalosti 

v ostatných častiach inovačného systému. Tieto závery kladú veľké nároky na štátnu politiku 

podpory inovácií a na tzv. systémový prístup k inováciám.287  

Inovácie sa tak stali nevyhnutné najmä v ekonomikách krajín OECD. Inovačná politika sa 

stala dôležitejšou a governance sa stal prostriedkom, ktorý môže podporiť flexibilnú 

adaptáciu ekonomík. Inovačný governance je kľúčovou výzvou a vyžiadal si rozvoj 

nevyhnutného inštitucionálneho usporiadania, postupov a metód pre vytváranie programov, 

prioritizáciu, implementáciu a policy learning. 

Inovačné aktivity ako výsledky výskumu a vývoja vo všeobecnosti sú hybnou silou rozvoja 

ekonomiky, rozvíjajú možnosti budúcej konkurencieschopnosti vo forme nových poznatkov, 

zvyšujú efektívnosť ekonomiky a jej akcieschopnosť, najmä prostredníctvom malých 

a stredných podnikov (MSP).  

Vláda SR schválila závery Európskej rady z marca 2005 a intenzívne sa zapojila do ich 

plnenia, pričom inovačnú politiku považuje za jednu zo svojich priorít, ktorá prispeje k 
                                                 
287 SKOKAN, K. 2004: s.96. 
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budovaniu znalostnej ekonomiky a tým k hospodárskemu rastu. Slovenská republika má 

relatívne dobrý výskumný potenciál, pričom kľúčovým problémom zostáva premena tejto 

kvality na výstupy realizovateľné v praxi, najmä v malých a stredných podnikoch.  

Európska komisia rozlišuje prvú, druhú a tretiu generáciu inovačnej politiky. Inovačná 

politika prvej generácie bola zameraná na právny, regulačný a finančný rámec inovačných 

aktivít. Inovačná politika druhej generácie je vlastne súčasná inovačná politika a zdôrazňuje 

systémový prístup a význam infraštruktúr podporujúcich inovácie, ktoré je potrebné, najmä na 

regionálnej úrovni, vybudovať. Za účelom naplnenia cieľov Stratégie konkurencieschopnosti 

Slovenska do roku 2010 je nevyhnutný prechod na inovačnú politiku tretej generácie, ktorej 

úlohou je, aby sa inovácie stali integrálnou súčasťou všetkých politík. 

Slovenská republika urobila kroky najmä v inovačnej politike prvej generácie. Súčasný 

inovačný systém však zlyháva vo svojej kľúčovej úlohe - pri transformovaní nových 

poznatkov na zdokonalené materiály, výrobky, procesy, technológie a služby. Inak povedané, 

len veľmi malý pokrok nastal v oblasti inovačnej politiky druhej generácie. Čo sa týka 

inovačnej politiky tretej generácie, neexistuje koordinácia zodpovedných ministerstiev na 

najvyššej politickej úrovni a kompetencie vo sfére inovácií sú fragmentované. 

Do roku 2007 neexistovala na Slovensku ucelená inovačná stratégia. Rovnako neexistoval 

ucelený funkčný inovačný systém, ktorý by mal byť tvorený inštitúciami, politikami, 

programami a nástrojmi vytvárajúcimi podmienky podpory inovácií, zvyšujúcimi 

konkurenčnú schopnosť hospodárstva a ekonomiky Slovenskej republiky. V období 2007 – 

2013 sa v Slovenskej republike má vytvoriť NIS, ktorý bude obsahovať regionálne inovačné 

štruktúry. Regionálne inovačné štruktúry (inkubátory, inovačné centrá, schémy, poradenské 

centrá a ďalšie elementy) vytvoria základnú štruktúru smerujúcu k trvalej udržateľnosti 

rozvoja Slovenskej republiky na báze znalostí 288. 

Analýza nástrojov podpory inovatívnosti a analýzy prostredia spojeného s podporou inovácií, 

ktorú realizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v roku 2005, identifikovala niekoľko 

negatívnych prvkov. Najzávažnejším negatívnym prvkom je absencia ucelenej podoby 

inovačnej stratégie. Do roku 2006 neexistoval žiadny centrálny orgán, ktorý by problematiku 

inovácií zastrešoval. O konkrétnych opatreniach rozhodovali a implementovali ich rôzne 

orgány štátnej správy, najmä Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo hospodárstva SR a nimi 

riadené agentúry. Takáto fragmentácia kompetencií spôsobovala nízku efektívnosť 

                                                 
288 Upravené nové znenie návrhu Inovačnej stratégie SR na roky 2007 až 2013. 

http://www.rokovania.sk/Appl/material.nsf/0/653EE5355864DD22C1257299002DBDCA?OpenDocument, 
20.6.2008 
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inovačného systému, ktorého charakteristickým znakom boli nedostatočne rozvinuté 

koordinačné a konzultačné mechanizmy zodpovedných inštitúcií. Aj keď tento problém mala 

pomôcť riešiť Rada vlády SR pre vedu a techniku, v ktorej sú zastúpené všetky 

zainteresované strany, je potrebné upozorniť na fakt, že výskumná obec rovnako ako 

priemyselné asociácie sa podieľali skôr na formulovaní štátnej vednej a technickej politiky, 

než na príprave konkrétnych opatrení inovačnej politiky. Výsledkom bolo potom slabé 

prepojenie základného a aplikovaného výskumu s podnikateľským sektorom. Rovnako 

nefungovala vertikálna koordinácia medzi národným a regionálnym inovačným systémom, 

ktorá by umožnila vznik iniciatív reagujúcich na špecifické podmienky regiónov spôsobom 

„zdola - nahor“289. 

Ďalšou z kľúčových oblastí pre rozvoj inovácií je výskum. Doteraz sa kládol väčší dôraz na 

základný, ako na aplikovaný výskum. Základný výskum uskutočňujú hlavne inštitúcie ako 

Slovenská akadémia vied (SAV) a univerzity. Určité aktivity v tejto sfére vykonáva aj 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja, ktorá má v kompetencii aj manažovanie štátnych 

programov výskumu a vývoja. Slabý dôraz na aplikovaný výskum je dôsledkom neefektívnej 

koordinácie jednotlivých štátnych inštitúcií a fragmentovaného prostredia štátnej podpory 

inovatívnosti v podnikateľskej sfére.  

Proinovatívne opatrenia, okrem priamej realizácie výsledkov aplikovaného výskumu, sa 

začali implementovať až po roku 2000, na základe Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti 

Slovenska do roku 2010, pričom išlo skôr o implicitné ako o explicitné nástroje. Prevažná 

časť momentálne aplikovaných nástrojov je nesystémová, zameraná na firmy, ktoré 

nedisponujú dostatkom zdrojov na inovácie. Zo strany štátu chýbajú systémové nástroje 

podporujúce interakcie inovátorov a difúziu inovácií (napr. schémy mobility výskumno-

vývojových pracovníkov, či podpory inovatívnej kultúry). V oblasti stimulovania 

medzifiremnej spolupráce (interakcií inovátorov) sa vláda obmedzuje len na podporu vzniku 

priemyselných zón a parkov. Väčšina iniciatív podporujúcich spoluprácu firiem neprichádza 

však „zhora“, ale „zdola“ od rôznych inštitúcií nevládneho charakteru (napr. priemyselných 

asociácií, alebo technologických centier). Neuplatňujú sa takmer žiadne opatrenia 

podporujúce inovatívnosť vo sfére služieb. 

Podfinancovanie výskumu, nedostatočne rozvinutá infraštruktúra pre inovácie, pokles počtu 

pracovníkov vo výskume a vývoji, závislosť od verejných financií, slabo rozvinutý vzťah 

medzi výskumno-vzdelávacím systémom a podnikmi sú hlavnými dôvodmi nedostatočného 

                                                 
289 Analýza nástrojov podpory inovatívnosti a analýza prostredia spojeného s podporou inovácií, Ministerstvo 

hospodárstva SR, 2005. 
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dopytu firiem po výsledkoch výskumu a vývoja uskutočňovaného štátnymi inštitúciami a ich 

slabej komercializácie. 

Z hľadiska hodnotenia inovatívnosti patrí SR v rámci všetkých krajín EÚ do poslednej 

skupiny krajín najmenej výkonných v oblasti inovácií, tzv. dobiehajúcich krajín. Za nami sú 

ešte Poľsko, Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Rumunsko a Turecko (Obrázok 13). 

 
Obrázok 13: Sumárny inovačný index 2007, na základe skupín indikátorov European 

Innovation Scoreboard 290 
Poznámka: prerušovaná čiara znázorňuje priemernú úroveň EU 27 

 

Uvedený nepriaznivý stav sa rozhodla vláda SR riešiť a vo svojom uznesení č. 832/2006, bod 

B 31, zo dňa 8. októbra 2006 k návrhu aktualizácie Národného strategického referenčného 

rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 uložila „zriadiť Komisiu pre koordináciu a 

hodnotenie znalostnej ekonomiky v rámci súvisiacich operačných programov a prioritných osí 

a v spolupráci s Ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR zapracovať jej kompetencie 

do finálnej verzie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 

2007 – 2013“.  

Základy horizontálnej koordinácie inovácií v rámci uvedenej komisie sú dané uznesením č. 

1090/2006 zo dňa 20. decembra 2006 k Návrhu štatútu Komisie pre vedomostnú spoločnosť. 
                                                 
290 European Innovation Soreboard 2007,  

www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdf, 
20.6.2008 
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Jej postavenie je definované ako koordinačný, poradný a odborný orgán Vlády Slovenskej 

republiky pre otázky týkajúce sa rozvoja vedomostnej spoločnosti, vrátane problematiky 

vedomostnej spoločnosti v relevantných operačných programoch Národného strategického 

referenčného rámca na roky 2007-2013 pre ciele „Konvergencia“ a „Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť“, Národného strategického plánu rozvoja vidieka.  

Na základe priorít a opatrení Inovačnej stratégie SR sa v období rokov 2007 až 2013 v 

Slovenskej republike dobuduje národný inovačný systém, ktorý bude obsahovať regionálne 

inovačné štruktúry. Regionálne inovačné štruktúry (inovačné centrá, schémy, poradenské 

centrá a ďalšie elementy) vytvoria základnú štruktúru smerujúcu k trvalej udržateľnosti 

rozvoja Slovenskej republiky na báze znalostí. 

Priority inovačnej stratégie sú stanovené tak, aby reagovali na hlavné nedostatky vyplývajúce 

z nedostatočnej podpory inovatívnych aktivít, najmä pre MSP, a súčasne rešpektovali kľúčové 

strategické dokumenty na národnej úrovni, najmä Národný strategický referenčný rámec.  

Na zlepšenie spolupráce medzi súkromným sektorom, predovšetkým MSP, univerzitami, 

vedcami a výskumníkmi, vytvorením vhodných podmienok a priestoru pre vzájomný aktívny 

prienik jednotlivých sektorov za účelom dosiahnutia vzájomne prospešného 

multidisciplinárneho výskumu smerujúceho do praxe je zamerané napr. Opatrenie 1.1 

Finančná podpora vzniku inovačných centier v rámci 1. priority Inovačnej stratégie SR. Z 

Inovačnej stratégie SR primárne vychádza inovačná politika, ktorá rozpracováva konkrétne 

opatrenia a úlohy v rokoch 2008 až 2010:  

− dobudovať podpornú inovačnú štruktúru schopnú absorbovať určené finančné prostriedky 

v súlade s Inovačnou stratégiou SR a efektívne ich konvertovať na inovácie, 

− pripraviť a spustiť realizáciu podporných programov, projektov a schém (Operačný 

program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Operačný program INTERREG IVC, 

Siedmy rámcový program výskumu a technického rozvoja Európskej únie, Rámcový 

program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), 

− vytvoriť sieť regionálnych inovačných centier – RIC. 

Neoddeliteľnou súčasťou Národného inovačného systému SR sa stane Slovenská inovačná 

a energetická agentúra. Úlohy agentúry pokrývajú prierezové (vertikálne i horizontálne) 

postavenie agentúry v rámci NIS. Predstavujú súhrn nasledovných koncepčných, 

koordinačných, riadiacich, implementačných, realizačných, vzdelávacích a propagačných 

činností: 
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− podporovať kvalitné inovačné projekty s významným dopadom na zvyšovanie 

konkurenčnej schopnosti Slovenskej republiky a jej regiónov, 

− pripravovať a koordinovať inovačné programy v spolupráci s ministerstvom a ostatnými 

ústrednými orgánmi štátnej správy, 

− poskytovať, kontrolovať a vyhodnocovať účelné využitie prostriedkov štátneho rozpočtu, 

prostriedkov Európskeho spoločenstva na oprávnené aktivity inovačného rozvoja, 

− rozpracovať a uplatňovať nové formy transferu poznatkov vedy a techniky do užívateľskej 

sféry, 

− presadzovať zintenzívnenie spolupráce akademických a vysokoškolských pracovísk 

s pracoviskami aplikovaného výskumu a vývoja na riešení inovačných potrieb 

užívateľskej sféry, 

− koordinovať prístupy dotknutých agentúr pri formulovaní zásad, rozsahu podpory 

výskumu a vývoja smerujúceho k urýchleniu inovačného rozvoja, 

− poskytovať a zabezpečovať vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti inovačného rozvoja 

formou školení a kurzov, 

− vytvárať a prevádzkovať informačný systém o inovačných programoch a projektoch, ako 

i ďalších možnostiach podpory inovácií na Slovensku, 

− zabezpečovať prezentáciu a propagáciu výsledkov inovačného rozvoja podporovaného 

z verejných zdrojov, 

− spolupracovať s Regionálnymi inovačnými centrami (RIC) pri zabezpečovaní podpory 

inovačným projektom schváleným v rámci Regionálnych inovačných stratégií (RIS), 

− zriaďovať regionálne pobočky bez právnej subjektivity na zvýšenie priameho kontaktu 

s potenciálnymi žiadateľmi o podporu inovačným projektom. 

Inovácie sa týkajú zmien a schopnosti zvládať zmeny. Môžu mať viacero podôb: úspešné 

využívanie nových výrobkov a služieb, kreatívny spôsob uvádzania existujúcich produktov na 

trh alebo zlepšovanie obchodných modelov. Všetky tieto podoby zvyšujú schopnosť podniku, 

odvetvia, regiónu alebo krajiny udržať si svoje postavenie na trhu a byť 

konkurencieschopným aj v dnešnom globalizovanom svete.  

Inovačný proces podniku sa zobrazuje ako súbor aktivít, ktoré sú navzájom spojené 

prostredníctvom rôznych väzieb a spätnej väzby. Empirické štúdie ukázali, že väčšina 

inovácií nemá pôvod v základnom výskume, ale reflektuje situáciu na trhu a tvorba poznatkov 

v podniku je tomuto javu prispôsobená (Obrázok 14). 
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Obrázok 14: Interaktívny model inovačného procesu291 
 

Tieto poznatky viedli k ďalšiemu formulovaniu systémového prístupu k inovačnému rozvoju. 

Avšak jednotná definícia pojmu inovačný systém neexistuje dodnes. Najčastejšie citované sú: 

− „Inovačný systém je zložený z prvkov a vzťahov, ktoré vzájomne pôsobia v procese 

produkcie, difúzie a použití nových ekonomicky prospešných poznatkov“292  

− „Inovačný systém je súbor inštitúcií, ktorých vzájomná interakcia určuje inovatívnu 

výkonnosť ... firiem „293  

− „Inovačný systém je zložený zo skupiny aktérov alebo prvkov ako sú firmy, organizácie 

a iné inštitúcie, ktoré navzájom pôsobia v procese generácie, využitia a difúzie nového 

ekonomicky prospešného poznatku.“294  

− „Inovačný systém je sieť inštitúcií verejného a súkromného sektora, ktorých aktivity 

a vzájomné vzťahy iniciujú, importujú, modifikujú a šíria nové technológie“295  

Spoločným znakom týchto definícií je skutočnosť, že technologický rozvoj je závislý od 

vzájomných vzťahov medzi jednotlivými subjektmi. Tieto subjekty sú predovšetkým 

                                                 
291 FISCHER, M.M., 2001: Systems of Innovation: A Novel Conceptual Framework for Innovation Analysis, In 

HIGANO, Y. et. al. (eds). The Region in the New Economy: an international perspective on regional 
dynamics in the 21st century, Aldershot : Ashgete Publishing, s. 199-216 

292 LUNDVALL, B.-Å., 1997: The Role of National Innovation Systems, in Creativity, Innovation and Job 
Creation. OECD Proceedings, Paris s.374 

293 KAUFMANN A., TÖDLING F., 2000: Systems of Innovation in Traditional Industrial Regions: The Case of 
Styria in a Comparative Perspective. Regional Studies, 34(1), p.29 - 40 

294FISCHER M. M., 2001: s. 201 
295FREEMAN 1997: The Economics of Industrial Innovation in Creativity, Innovation and Job Creation. OECD 

Proceedings, Paris s.418. 
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súkromné podniky, univerzity, verejné výskumné centrá a samozrejme ľudia, ktorí v nich 

pracujú. Vzájomné vzťahy nadobúdajú formu spoločného výskumu, výmeny zamestnancov, 

nákup rôznych zariadení a množstvo ďalších vzťahov. Veľmi dôležitú úlohu majú aj 

neformálne vzťahy medzi pracovníkmi inštitúcií. 296 

Aj Európska komisia si uvedomuje nevyhnutnosť inovácií napomáhajúcich Európe čeliť 

mnohým výzvam, ktorým je naša spoločnosť vystavená. V neposlednom rade inovácie sú 

jedným z možných nástrojov zmenšovania disparít medzi jednotlivými regiónmi Európskej 

únie a tak predstavujú cestu k udržateľnému rozvoju celej Európskej únie. 

Základnými argumentmi existencie inovačných systémov v globalizovanom svete sú: 

− dôležité predpoklady na inovácie poskytujúce určitú inovačnú výhodu pred ostatnými, 

− priemyselné klastre vyzdvihujúce dôležitosť regionálnych sietí, 

− vzájomné vzťahy medzi firmami a poskytovateľmi poznatkov ako napr. poznatkové spill-

over a spin off podniky zväčša vyvíjajúce sa na základe existencie inovačných centier 

a klastrov, 

− tvorba regionálnych inovačných stratégií, kde sa regióny stávajú významnými aktérmi 

v inovačnej politike, a pod. 

Na Slovensku predstavujú inovačný systém najmä: 

− inovačné centrá, 

− klastre, 

− regionálne inovačné stratégie, 

− v iniciatíve Slovenskej vlády integráciou inovačných riešení do sektorových politík 

prostredníctvom: 

o Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, 

o Agentúrou na podporu vedy a techniky, 

o Agentúrou ministerstva školstva pre čerpanie fondov EÚ, 

o Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. 

Inovačný systém pôsobiaci na Slovensku môžeme znázorniť nasledovne (Obrázok 15). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
296 BUČEK, M. 2006: Regionálny rozvoj novšie teoretické koncepcie. Bratislava, Ekonóm. s.270  
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Obrázok 15: Národný inovačný systém  
 
Ministerstvo hospodárstva SR 
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zriadilo Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenskú inovačnú 

a energetickú agentúru.  

Okrem zriadených agentúr inovačnú politiku na podporu rozvoja malých a stredných 

podnikov implementuje v tomto programovom období operačným programom 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý nadväzuje na tradíciu a skúsenosti získané 

z implementácie operačného programu Priemysel a služby v programovom období 2004-

2006.  

Zároveň projektom RAPIDE ako „Fast Track projekt“, ktorý je financovaný z programu 

INTERREG IVC a predstavuje pilotný projekt v rámci iniciatívy Európskej komisie „Regióny 

pre ekonomickú zmenu“ chce zabezpečiť rýchlejší prenos inovatívnych produktov a služieb 

MSP na trh. Hlavná priorita spočíva vo výmene a následnej implementácii „good practices“ 
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európskych regiónoch zapojených do projektu v prospech inovatívnych malých a stredných 

podnikov. Dlhodobým cieľom projektu je zintenzívnenie podpory inovácií v partnerských 

regiónoch s dôrazom na zvládnutie troch hlavných podmienok úspešnej podpory inovácií: 

manažmentu rizika, financovania inovácií a efektívneho partnerstva.297 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania  

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) vznikla spoločnou 

iniciatívou programu Európskej únie Phare a Vlády SR. Gestorom za sektor malého 

a stredného podnikania (ďalej len MSP) je Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré 

prostredníctvom NARMSP koordinuje aktivity zamerané na podporu rozvoja MSP a plní 

funkciu komplexného informačného centra pre podnikateľov, organizátora vzdelávacích 

a poradenských programov a realizátora širokého spektra finančných podporných programov 

pre MSP.  

Založenie NARMSP, ako aj siete centier prvého kontaktu (CPK), regionálnych 

a poradenských informačných centier (RPIC), podnikateľských inovačných centier (BIC) 

a podnikateľských inkubátorov (PI) v roku 1993 bolo uskutočnením základného 

inštitucionálneho nástroja podpory a rozvoja MSP. Nosnou myšlienkou bolo založenie 

inštitúcie (s príslušnou sieťou RPIC/BIC po celej Slovenskej republike), ktorej úlohou je 

koordinovať všetky aktivity na podporu malého a stredného podnikania na medzinárodnej, 

národnej a lokálnej úrovni.  

V súčasnosti sieť inovačných centier pre podnikateľov na Slovensku pozostáva z vedecko-

technologických parkov (VTP), centier prvého kontaktu (CPK), regionálnych poradenských 

a informačných centier (RPIC), podnikateľských a inovačných centier (BIC), 

podnikateľských inkubátorov (PI), ktoré už predstavujú regionálny inovačný systém popísaný 

v ďalšej časti. 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Agentúru ako štátnu príspevkovú organizáciu zriadil minister hospodárstva Slovenskej 

republiky svojim rozhodnutím č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999 v znení nadväzných 

rozhodnutí 

 č. 15/2002 a č. 5/2003, podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 313/2001 o verejnej službe. 

                                                 
297 http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=8&idm=0&prm1=1&prm2=1410&rok=2008&mesiac=10&den 

=16, 17. 10. 2008 
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Agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Jej 

úlohou je získavanie, spracovanie a umiestňovanie informácií o činnosti fyzických 

a právnických osôb v energetike, o hospodárení s energiou a racionálnom využívaní zdrojov 

energie. 

Jej základné verejné funkcie sú: 

− vykonávať funkciu nezávislej odbornej autority v energetike s výkonom činností 

v Slovenskej republike a v zahraničí,  

− vykonávať funkciu implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej 

únie  

− vytvárať technicko-odborné zázemie pre výkon štátnej správy v oblastiach pôsobnosti 

ministerstva na jeho rozhodovanie v súlade s energetickou legislatívou, zabezpečenie 

prípravy a novelizácie energetickej legislatívy, vrátane implementácie smerníc Európskej 

únie, návrh energetickej politiky Slovenskej republiky, gesciu podporných programov na 

úspory energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov.  

Jej základné verejnoprospešné činnosti sú: 

− Zabezpečuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v činnostiach súvisiacich 

s energetickým hospodárstvom v oblasti zahraničnej pomoci a účasti Slovenskej republiky 

v medzinárodných organizáciách, vyhodnocuje a propaguje dosiahnuté výsledky.  

− Sleduje vývoj energetickej efektívnosti v Slovenskej republike, pôsobí na znižovanie 

spotreby energie a znižovanie nepriaznivých dopadov na životné prostredie pri výrobe, 

prenose, distribúcii, rozvode a spotrebe energie. 

− Zabezpečuje činnosti zamerané na odborné poradenstvo, vzdelávanie a propagáciu 

efektívneho využívania energie. 

− Posudzuje energetické zdroje z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa požiadaviek 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a orgánov štátnej správy v jeho 

pôsobnosti. 

− Spolupracuje s:  

o ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri príprave a realizácii zámerov 

znižovania energetickej náročnosti, resp. zvyšovania energetickej efektívnosti a 

ochrany životného prostredia,  

o orgánmi vykonávajúcimi štátnu správu v energetike (Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví, Štátna energetická inšpekcia),  
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o vyššími územnými celkami, orgánmi samosprávy, miest a obcí a s mimovládnymi 

organizáciami pri presadzovaní energetickej efektívnosti v regiónoch,  

o energetickými agentúrami a vývojovo výskumnými organizáciami v oblasti 

energetiky v tuzemsku a zahraničí.298 

 

Ministerstvo školstva 

Ministerstvo školstva na podporu aktivít spojených s výskumom a vývojom využíva 

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Agentúru ministerstva školstva 

SR pre štrukturálne fondy EÚ a Agentúru na podporu výskumu a vývoja.  

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Agentúra na podporu vedy a techniky (ďalej len agentúra) bola zriadená od 1. júla 2001 

zákonom č. 203/2001 Z.z. Jej úlohou je vytvoriť základ nového trendu podpory rozvoja vedy 

a techniky, ktorý je kompatibilný s pravidlami fungujúcimi v rámci krajín EÚ. Cieľom 

agentúry je účelovo finančne podporovať výskum a vývoj v súlade so štátnou vedeckou 

a technickou politikou SR. 

Jej hlavné úlohy sú: 

− podporovať, so zreteľom na kvalitu a užívateľské uplatnenie, špičkový základný výskum, 

aplikovaný výskum a vývoj vo všetkých odboroch vedy a techniky vrátane podpory 

interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu,  

− zabezpečovať vývoj a implementáciu nových foriem podpory výskumu v SR s ohľadom 

na zvyšovanie spolupráce medzi základným a aplikovaným výskumom a vývojom, ich 

užívateľským uplatnením, ako aj s ohľadom na zvyšovanie povedomia spoločnosti o 

význame výskumu a vývoja,  

− v súčinnosti s Ministerstvom školstva SR zabezpečovať vývoj a implementáciu nových 

programov a foriem podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, ako 

aj podpory účasti organizácií výskumu a vývoja zo SR v európskych programoch a 

iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja,  

− podporovať výskum a vývoj z príslušných fondov Európskej únie,  

− spolupodieľať sa na šírení výsledkov výskumu a vývoja v rámci SR a propagovať 

význam výskumu a vývoja pre napĺňanie potrieb spoločnosti,  

                                                 
298 http://www.sea.gov.sk/siea/index.htm, 5. 10. 2008. 
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− poskytovať stanoviská a analýzy v oblasti svojej pôsobnosti ústredným orgánom štátnej 

správy SR, Národnej rade SR, Vláde SR a jej poradným orgánom,  

− spolupracovať s Ministerstvom školstva SR na vytváraní a implementácii štátnej vednej a 

technickej politiky.299  

 

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ 

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ bola zriadená Ministerstvom 

školstva SR ku dňu 1. 1. 2007. Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, 

ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR.  

Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ 

v programovom období 2007 - 2013. Agentúra plní funkciu Sprostredkovateľského orgánu 

pod riadiacim orgánom, t. j. vykonáva činnosti v rozsahu úloh delegovaných Ministerstvom 

školstva SR ako Riadiacim orgánom pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj.  

Cieľom agentúry je zabezpečiť kontinuálny proces prijímania, hodnotenia, finančného 

riadenia a monitorovania projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s 

harmonogramom a aby finančné prostriedky určené na programové obdobie 2007-2013 boli 

vyčerpané v maximálnej možnej miere.300 

 

Európsky sociálny fond  

Európsky sociálny fond (ESF) je najstarším zo štrukturálnych fondov (bol zriadený v roku 

1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva). 

ESF prispieva k prioritám Spoločenstva, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej a sociálnej 

súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí, 

o podporu vysokej úrovne zamestnanosti a zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest. 

Robí tak prostredníctvom podpory politík členských štátov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie 

plnej zamestnanosti, kvality, produktivity práce, na podporu sociálnej inklúzie vrátane 

prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu, na zníženie národných, regionálnych 

a miestnych rozdielov v zamestnanosti. 

Pri plnení uvedených úloh ESF podporuje priority Spoločenstva, pokiaľ ide o potrebu 

posilnenia sociálnej súdržnosti, zvyšovania produktivity, konkurencieschopnosti, 

podporovania hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja. ESF pritom zohľadní 

príslušné priority a ciele Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zvyšovania 
                                                 
299 http://www.apvv.sk/o-agenture.php, 15. 10. 2008.  
300 http://www.asfeu.sk/agentura/o-nas/ulohy-agentury/, 13. 10. 2008 
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účasti ekonomicky neaktívnych osôb na trhu práce, boja proti sociálnemu vylúčeniu, najmä 

vylúčeniu znevýhodnených skupín, akými sú osoby so zdravotným postihnutím, podpory 

rovnosti medzi ženami, mužmi a nediskriminácie. 

ESF sa zameriava svoju podporu na tieto oblasti : 

− rozvoj a presadzovanie aktívnej politiky trhu práce, 

− podpora rovnakých príležitostí pre všetkých v prístupe na trh práce, s osobitným dôrazom 

na tých, ktorým hrozí vylúčenie zo spoločnosti, 

− presadzovanie a zlepšovanie odbornej prípravy, vzdelávania a poradenstva ako súčasti 

politiky celoživotného vzdelávania, 

− podpora kvalifikovanej, vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily, inovácie flexibilnej 

organizácie práce, rozvoj podnikavosti i podmienok umožňujúcich vytváranie pracovných 

miest ako aj podpora znalostí, rozvoj ľudského potenciálu vo výskume, vede a technike; 

− osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu žien na trh práce a ich účasti na ňom, vrátane ich 

rozvoja ich pracovnej kariéry, prístupu k novým pracovným príležitostiam a zakladania 

podnikov a na zníženie vertikálnej a horizontálnej segregácie na základe pohlavia na trhu 

práce.301 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva 

Ministerstvo pôdohospodárstva svojou politikou prispieva k stabilite podnikateľského 

prostredia v rezorte pôdohospodárstva vytváraním podmienok na plné uplatňovanie opatrení 

definovaných v prístupových dokumentoch medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou, 

ako aj opatrení prijímaných orgánmi Európskej únie z hľadiska podpory pôdohospodárskej 

výroby. Cieľom je maximálne využiť ekonomické, finančné prostriedky, nástroje Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky a národné zdroje.302 

Politika rozvoja vidieka bude zohľadňovať všeobecné ciele hospodárskej politiky a sociálnej 

súdržnosti, prispievať k ich dosiahnutiu a integrovať priority tejto politiky. Nástroje 

poľnohospodárskej politiky vláda prednostne nasmeruje do programov rastu vidieckej 

ekonomiky a zamestnanosti v oblastiach znižovania výrobných nákladov, rastu kvality, 

podpory predaja, poradenstva v zmysle nariadenia Rady EÚ č. 1782/2003, finalizácie 

produktov poľnohospodárskej prvovýroby, revitalizácie živočíšnej výroby, rozvoja 

ovocinárstva, zeleninárstva, kvetinárstva, vinohradníctva, špeciálnych a technických plodín, 

                                                 
301 http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=157, 14. 8. 2008. 
302 http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=65, 20. 10. 2008. 
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bioenergetiky, ekologického poľnohospodárstva, služieb a nepoľnohospodárskej ekonomiky v 

celej škále vidieckych aktivít. 

Základné ciele podpory rozvoja vidieka v programovom období 2007–2013 sú nasledovné: 

− zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

podporovaním reštrukturalizácie, rozvoja a inovácie; 

− zlepšenie životného prostredia a vidieka podporovaním manažmentu krajiny; 

− zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie hospodárskej 

činnosti.303 

 

 

Regionálny inovačný systém 
 
Obsah úlohy regiónov v ekonomickom rozvoji, ktorý bol potvrdený radom úspešných 

iniciatív v regionálnom rozvoji práve v oblastiach podpory inovácií a šírenia inovácií, 

zaznamenal koncom minulého storočia posun v dôsledku prechodu od systému inovácií 

z národnej úrovne na regionálnu úroveň. Začal sa uznávať význam miesta pre rozvoj inovácií. 

Priestorová blízkosť uľahčuje zdieľanie tzv. tacitných znalostí (t.j. znalostí, ktoré nemožno 

kodifikovať, t. z. zaznamenať a systematicky triediť) a zvyšuje kapacity pre lokalizované 

učenie (t. j. učenie umiestnené v určitej lokalite). Firmy, ktoré sú sústredené („klastrované“) 

v regióne, zdieľajú spoločnú regionálnu kultúru, ktorá uľahčuje učenie. Lokalizované učenie 

je uľahčené spoločnou základnou regionálnych inštitúcií. Výsledkom týchto princípov je 

identifikácia regionálnych systémov inovácií.  

„Regionálny systém inovácií (regionálny inovačný systém – RIS) je súborom ekonomických, 

politických a inštitucionálnych vzťahov, ktoré sa vyskytujú v danej geografickej oblasti 

(regióne) a ktoré generujú kolektívne procesy učenia vedúce k rýchlemu šíreniu znalostí 

a najlepších skúseností z praxe“ 304 . Kritickou položkou inovačného systému regiónu je 

infraštruktúra vedeckých a výskumných inštitúcií umiestnených v regióne s vnútornými 

a vonkajšími sieťami vzťahov medzi verejnými inštitúciami a súkromnými partnermi. RIS 

zahrňuje obe strany inovačného procesu, t. j. ponukovú a dopytovú. Ponuková strana obsahuje 

inštitucionálne zdroje pre vytváranie znalostí v regionálnej ekonomike. S nimi sú tesne 

zviazané inštitúcie zodpovedné za vzdelávanie a prípravu vysoko kvalifikovanej pracovnej 

                                                 
303 httpwww.land.gov.skskindex.phpnavID=1&navID2=1&sID=17&id=1155, 17. 11. 2008. 
304 SKOKAN 2004 s. 96 



 
 
180 

sily. Dopytová strana zahrňuje výrobný sektor – firmy, ktoré absorbujú a využívajú vedecké 

a technické znalosti pre tvorbu a marketing inovačných produktov a procesov.  

Pre odstránenie medzery medzi oboma stranami má existovať široké spektrum organizácií na 

podporu inovácií, ktorých úlohou je akvizícia a šírenie technických myšlienok a know-how 

v rámci systému inovácií. Tieto inštitúcie zahrňujú sprostredkovateľov technológií a centrá 

transferu technológií, podnikateľská inovačné centrá (BIC – business innovation centre), 

inštitúcie na univerzitách a mechanizmy na financovanie inovácií, ako sú napr. firmy 

rizikového kapitálu.  

V RIS môže dochádzať, a taktiež dochádza k prelievaniu poznatkov, k prienikom medzi 

verejnými výskumnými centrami, univerzitami a priemyselným výskumom. Vzdialenosť je 

pri tom veľmi dôležitá – firmy, ktoré sú umiestnené blízko výskumných centier, majú z toho 

výrazný úžitok. Prínosy z prelievania poznatkov sa prejavia ako:  

− zvýšená akumulácia a zásoba užitočných poznatkov,  

− kvalifikovaní a preškolení absolventi univerzít,  

− zabezpečenie nového vedeckého vybavenia,  

− formovanie sietí a podpora sociálnych interakcií,  

− zvýšená kapacita pre vedecké a technické riešenie problémov,  

− vytváranie nových firiem.  

Koncept regionálnych inovačných systémov (RIS) pripomína v rade charakteristických rysov 

koncept regionálnych klastrov. Táto podobnosť nie je náhodná, keďže oba pojmy stavia na 

rovnakých predpokladoch. Pojem RIS je však pojmom všeobecným a zdôrazňujúcim stránku 

inovácií, pojem klastrov zdôrazňuje stránku produkčnú. To však nebráni, aby napr. v chápaní 

OECD neboli klastre definované ako podmnožina inovačných systémov, pokiaľ ich chápeme 

v širšom zmysle305.  

V súčasnom svete možno nájsť rad úspešných regiónov s fungujúcimi regionálnymi 

inovačnými systémami (a s klastrami), ako napríklad Štajersko v Rakúsku, Baden-

Württemberg v Nemecku, Baskicko v Španielsku, Wallonia v Belgicku, Tampere vo Fínsku 

alebo dnes už známe príklady Silicon Valley a Route 128 v USA, Cambridge vo Veľkej 

Británii a ďalšie. Väčšina štúdií upozorňuje, že tieto RIS majú rad spoločných kľúčových 

faktorov306: 

− Hlavným faktorom úspešnosti RIS pri presadzovaní inovačného prostredia a podnikania 

je úloha vedenia (leadership) a vízie, ktoré sú kľúčom k úspechu. Väčšina štúdií 
                                                 
305 SKOKAN 2004 s. 100 
306 SKOKAN 2004 s. 101 
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poukazuje na dôležitú úlohu šampióna „lídra“ pri podpore rastu regionálnych inovačných 

systémov a lokálnych a priemyselných klastrov. V niektorých regiónoch tento líder 

prichádza z politických inštitúcií alebo z priemyselných asociácií, inde je to zástupca 

univerzity alebo tzv. kotevnej firmy, ktorá priťahuje spin-offs (vydelené) firmy. Jeho 

úlohou je mobilizovať v regióne všetky subjekty, ktoré chcú zmeniť jeho rozvojovú 

trajektóriu.  

− Nadväzujúcim faktorom je vysoká miera občianskeho uvedomenia, druh občianskej 

kultúry pre vytváranie spoločnej vízie a cieľov v regióne a podpora spolupráce, ktorá 

vedie k vytváraniu „neobchodných vzťahov a vzájomných previazaností“. U mnohých 

európskych regiónov je táto tradícia produktom desaťročia trvajúceho historického 

vývoja, ktorý nebol plánovaný a koordinovaný, v iných prípadoch, ako napr. v niektorých 

štátoch USA, je to výsledok snahy občianskych a podnikových vodcov vytvoriť novú 

stratégiu a nový rozvojový program pre región. Táto kultúra prispieva k rastu tzv. 

sociálneho kapitálu, ktorý tvorí základ, na ktorom sa uskutočňuje spolupráca a interakcia 

firiem v mene budúcich inovácií.  

− Kritickú úlohu zohráva v regióne vedecká a technická infraštruktúra (vzdelávacie, 

výskumné inštitúcie a iné). Nejde len o jej prítomnosť, ale i schopnosť vytvárať vzťahy 

s priemyslom v regióne a podporovať kultúru inovácií a podnikania, napr. medzi 

absolventmi škôl.  

− Nemenej významným faktorom je dostupnosť lokálnych finančných zdrojov pre podporu 

lokálnych alebo regionálnych inovačných firiem. Jedná sa nielen o bankový systém, ale 

i iné formy, ako je napr. rizikový kapitál a pod.  

− Posledným faktorom je úloha vlády a verejného sektora. Myslí sa tým nielen centrálna 

vláda, ale i vlády alebo výkonné orgány na regionálnej úrovni, ktorú môžu mať 

rozhodujúcu úlohu pri vytvorení a realizácii nového rozvojového modelu regionálnej 

ekonomiky.  

Skúsenosti ukazujú, že dynamická inovačná kapacita, ktorá je pre rozvoj regiónov zásadná, sa 

neobjaví náhodou, ale môže byť vytvorená. Podmienky sú v rôznych lokalitách rozdielne 

a nie je ľahké ich kopírovať alebo napodobňovať. Rozhodujúcou úlohou je vytvorenie 

zdieľanej vízie a sústredeného úsilia v rámci regionálnej komunity, založené na realistickom 

zhodnotení existujúcich silných a slabých stránok a príležitostí pre rast.307  

                                                 
307 SKOKAN, K. 2004: s. 111 
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Regionálny inovačný systém je koncepčná a výkonná činnosť štátu, územnej samosprávy a 

ďalších zainteresovaných subjektov, ktorých cieľom je:  

− prispievať k harmonickému a vyváženému rozvoju regiónov,  

− znižovať rozdiely medzi úrovňou rozvoja jednotlivých regiónov,  

− podporovať hospodársky a sociálny rozvoj jednotlivých regiónov, najmä pokiaľ ide o 

aktivizáciu ich nedostatočne využívaného hospodárskeho a sociálneho potenciálu a 

podporovať racionálne využívanie prírody a prírodných zdrojov vrátane ochrany 

životného prostredia, t.j. podporovať trvalo udržateľný regionálny rozvoj.  

Regionálny inovačný systém sa uskutočňuje na úrovni:  

− centrálnej, ktorú zabezpečujú príslušné ústredné orgány štátnej správy a má 

predovšetkým selektívny charakter, so zameraním sa na vopred určené regióny,  

− regionálnej, ktorá má celoplošný charakter a zameriava sa na vnútroregionálnu 

problematiku, spoluprácu medzi regiónmi a cezhraničnú spoluprácu.308  

Fungovanie regionálneho inovačného systému v Slovenskej republike sa v nadväznosti na 

základné princípy národného inovačného systému realizuje prostredníctvom inovačných 

nástrojov (Obrázok 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 16: Regionálny inovačný systém  
 

                                                 
308 http://www.tekov.sk/users/yose/ouzm/zasady.htm, 19. 3. 2009. 
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Vo svojej podstate sú to pracoviská, ktoré podporujú účinný priebeh inovačného procesu, a to 

od výsledkov vedy a výskumu do praxe, ďalej vznik a úspešný rozvoj malých inovatívnych 

firiem, transfer technológií a high-tech, ktoré poskytujú svojím vlastným zázemím 

najrôznejšie služby všetkého druhu309. Je veľmi ťažké určiť presnú hranicu medzi nimi (napr. 

vedecké alebo technologické parky majú často aj charakter inkubátorových centier), ale vo 

všeobecnosti sa ako určitý nadradený pojem používa vedecko-technologických park, ktorý 

zahŕňa uvedené typy (Obrázok 17). 

Obrázok 17: Vzťahy inovačných centier s okolím 310 

 

Centrá prvého kontaktu  
Centrá prvého kontaktu (CPK) zabezpečujú ľahký prístup podnikateľov k potrebným 

poradenským a informačným službám. 

Hlavným poslaním CPK je poskytovanými službami prispieť k zlepšeniu podnikateľskej 

klímy a štruktúry podnikateľských subjektov v regióne, aktívnou politikou podporiť 

vytváranie nových pracovných príležitostí a prostredníctvom poradenských a informačných 

služieb zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v regióne na európsku 

úroveň. 

Ich aktivity sú zamerané hlavne na: 

− podporu a rozvoj malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikateľov, 
                                                 
309 DUPAĽ, A., BARÁNEK, I., FÜZYOVÁ, Ľ.: Manažment inovácií podniku. Bratislava : Ekonóm, 1997. s 207.  
310 ZAUŠKOVÁ A. 2004: Manažment inovačných aktivít na podporu podnikateľských služieb pre malé a stredné 
podniky. Monografia. Zvolen: TU, s. 108. 
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− uľahčenie prístupu k podporným programom financovaných zo štátnych a iných verejných 

zdrojov (finančné programy, vzdelávanie a pod.), 

− poskytovanie informácií o možných finančných zdrojoch, 

− internetové informačné služby, 

− vytváranie kontaktov a podporu dialógu medzi podnikateľským a verejným sektorom. 

Cieľovými skupinami sú malí a strední podnikatelia, potenciálni podnikatelia, dlhodobo 

nezamestnaní, absolventi škôl, mimoregionálne podnikateľské subjekty – investori, orgány 

samosprávy a štátnej správy. 

 
Regionálne poradenské a informačné centrá  

Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC) sú neziskové inštitúcie, založené na 

základe partnerstva verejného a súkromného sektora ako nezávislé regionálne združenia 

právnických osôb. Centralizujú komplexné poradenské, informačné a vzdelávacie služby, 

najmä: 

− pre začínajúcich podnikateľov ako zakladateľov nových malých a stredných podnikov 

najmä z radov nezamestnaných, ktorí majú záujem realizovať svoj podnikateľský zámer, 

− pre existujúce malé a stredné podniky, ktoré potrebujú riešiť svoje podnikateľské 

problémy, resp. majú záujem rozšíriť rozsah svojej podnikateľskej činnosti. 

 

Podnikateľské a inovačné centrá  

Podnikateľské a inovačné centrá (BIC) sú nezávislé spoločnosti, ktoré poskytujú hlavne 

služby: 

− spracovanie podnikateľských a marketingových plánov, 

− spracovanie žiadosti o úver, 

− vyhľadávanie partnerov v regióne a v zahraničí, 

− vyhľadávanie zahraničných zdrojov pri tvorbe spoločných podnikov, 

− právne, daňové a colné poradenstvo, 

− vedenie účtovníctva, 

− implementácia systémov kvality, 

− technologické a patentové poradenstvo, 

− „due diligence“ – vyhodnocovanie projektov pre rizikové financovanie, 

− „spin-off“ poradenstvá. 
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Okrem poskytovania vyššie uvedených služieb pre podnikateľov sa orientujú aj na vytváranie 

podnikateľského prostredia pre firmy prinášajúce inovatívny podnikateľský zámer – nový 

výrobok, službu alebo technológiu. Uplatňujú pritom regionálne preferencie.  

Začínajúcim podnikateľom poskytujú aj materiálnu podporu, slúžia ako inkubátory pre malé 

inovatívne firmy, čím pomáhajú znižovať náklady potrebné pre rozbehnutie firmy. 

Prenajímajú im za výhodné poplatky napr. priestory na podnikanie, kopírovacie služby, 

administratívne služby, tlač a viazanie písomností, faxové a telefonické služby. 

 

Podnikateľské inkubátory  

Podnikateľský inkubátor (PI) spája funkcie podnikania a podpory obchodu. Hlavným 

poslaním podnikateľského inkubátora je svojimi službami aktívne podporovať vybrané 

podnikateľské zámery vzhľadom na preferencie daného regiónu a poskytovať im dlhodobú 

starostlivosť. 

Hlavným cieľom podnikateľského inkubátora je produkovať úspešné podniky, ktoré opustia 

program finančne životaschopné a samostatné. PI môžu byť technologické alebo klasické. 

 

Vedecko-technologický park 

Vedecko-technologický park (VTP) je profesionálna organizácia vytvorená s cieľom podpory 

malého a stredného podnikania, založená na myšlienke inovácií, transferu technológií 

a uplatňovania know-how, ktoré spĺňa aspekty moderného rozvoja podnikateľskej činnosti. 

VTP pôsobí ako centrum: 

− aplikácie inovatívnych myšlienok, 

− podpory malého a stredného podnikania, 

− podpory rozvoja high-tech v rôznych odvetviach podnikania, 

− vzniku nových firiem prostredníctvom podnikateľského inkubátora, 

− pre rozvoj vstupu nových investorov do regiónu. 

 

Inovačné nástroje 

Nové chápanie inovácií v posledných rokoch poukázalo na význam systémového prístupu 

a viedlo k integrovanejšiemu prístupu pri zavádzaní politických opatrení v oblasti inovácií. 

Inovačná politika tak ovplyvňuje rôzne podoby inovačných činností, teda takých činností, 

ktoré vedú k realizácii inovácie.  
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Je samozrejmé, že rad zmien pre zlepšenie podnikateľského prostredia a nastavenia rozvoja 

komplexnej inovačnej kapacity regiónu nie je len v kompetenciách regionálnych aktérov, a 

často presahuje regionálny a niekedy aj národný rámec. 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja  

Úlohy riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a vývoj v programovom období 

2007-2013 plní odbor pre Operačný program Výskum a vývoj na Sekcii európskych 

záležitostí Ministerstva školstva SR. 

Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum 

a vývoj je Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ. 

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) je jedným zo štrukturálnych fondov EÚ. Jeho 

prostredníctvom je financovaná pomoc s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť 

vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja 

a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich 

priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov, podpory cezhraničnej, nadnárodnej 

a medzinárodnej spolupráce. 

Z ERDF je v rezorte školstva v období rokov 2007-2013 financovaný Operačný program 

Výskum a vývoj (OP VaV). OP VaV predstavuje programový dokument, na základe ktorého 

bude v rokoch 2007 – 2013 poskytovaná podpora na aktivity výskumu a vývoja, tiež 

infraštruktúru vysokých škôl. Z geografického hľadiska pokrýva celé územie Slovenskej 

republiky. 311 

 
Regionálne inovačné centrum 

Vďaka Európskemu sociálnemu fondu a Európskemu fondu regionálneho rozvoja by mali na 

Slovensku vzniknúť regionálne inovačné centrá. Zámer podporiť zakladanie a činnosť 

regionálnych inovačných centier (RIC) na Slovensku vyplýva zo skutočnosti, že podporná 

štruktúra pre inovácie je poddimenzovaná a nedobudovaná. Poskytovaná podpora umožní 

zlepšiť finančnú stabilitu podnikov realizujúcich inovácie výrobkov, technológií a služieb. 

Inováciou technológií sa bude čiastočne riešiť i energetická náročnosť priemyslu. Oproti EÚ 

máme zastaranú technologickú základňu, vysokú energetickú náročnosť výroby, obmedzený 

prístup k novým progresívnym technológiám, vrátane nižšej vybavenosti meracími 

a regulačnými systémami. Ani informovanosť formou poradenstva o možnostiach a prínosoch 

                                                 
311 http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=158, 15. 10. 2008. 
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(ekonomických, energetických, ekologických a sociálnych) v smere zlepšovania súčasného 

nepriaznivého stavu nie je uspokojivá. 

Očakávané výsledky činností RIC a priame prínosy pre regióny:  

− transfer výsledkov vedy a výskumu do podnikateľskej praxe,  

− zvýšenie konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti podnikov a regiónov, 

− vytváranie nových vysoko kvalifikovaných pracovných miest,  

− koncentrácia vedomostí, ktorá prinesie vysokú úroveň odborného poradenstva pre malé 

a stredné podniky,  

− vytvorenie dobrých podnikateľských podmienok pre inovatívne podnikanie, 

− rozšírenie aktivít malých a stredných podnikov o technologicky vysoko náročné 

zákazky.312 

 

ASP centrum 

ASP (Application Service Provision, Poskytovanie aplikačných služieb) centrum je stredisko 

zamerané na poskytnutie kvalitných, vysoko profesionálnych služieb v oblasti informačno-

komunikačnej technológie. ASP centrum využíva proces outsourcingu na komerčnej báze 

vrátane softvérov, informačno-komunikačných služieb a ľudských zdrojov. 

Funkčná náplň ASP centra a poskytnutie služieb v oblasti IT je veľmi širokospektrálne a vždy 

závisí od konkrétnej špecifikácie medzi dodávateľom a zákazníkom. 

Podľa svetových trendov ASP centrum zabezpečuje nasledovné služby: 

− prenájom produktov v oblasti IT;  

− poskytnutie odborných služieb vrátane prenájmu ľudských zdrojov;  

− zálohovanie a šifrovanie dôležitých dát; 

− odborné poradenstvo a audit v oblasti IT a riadenie projektov pomocou IT; 

− zabezpečenie legalizovania softvérov v regióne; 

− vytvorenie inkubačných podmienok malým a stredným podnikom pre výskum a vývoj 

v oblasti IT; 

− vytvorenie možností pre študentov III. stupňa (doktorandského štúdia) zapojiť sa do 

výskumu v oblasti IT ako súčasť ich štúdia. 

Jeho cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov zavedením 

kvalitných, legalizovaných produktov a služieb v oblasti IT.  

                                                 
312 http://www.novaera.sk/clanok/316/regionalne-inovacne-centra-podporia-zamestnanost/?vote_inq=182, 19. 3. 
2009 
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Portál elektronického trhu a podnikania regiónu 

Portál elektronického trhu a podnikania regiónu (e-obchod) je internetový nástroj na podporu 

regionálnej a hlavne transregionálnej spolupráce malých a stredných podnikov v určitom 

priemyselnom sektore. 

Portál je internetový nástroj vo forme osobitnej multifunkčnej domovskej stránky. Úlohou 

portálu je zhromažďovanie informácií na jednom mieste, ale v zásade je akousi bránou pre iné 

domovské stránky, o ktorých sústreďuje informácie prostredníctvom živých prepojení. 

Multifunkcia portálu spočíva v obsiahnutí nasledujúcich nástrojov: 

− vyhľadávanie pomocou kľúčových slov (search engine); 

− možnosť voľného diskusného fóra; 

− ponuka bezplatného virtuálneho miesta (miesto pre publikácie, zviditeľnenie sa a pod.); 

− živé prepojenia na iné domovské stránky. 

Jeho význam spočíva v zvyšovaní konkurencieschopnosti ekonomiky a regiónov 

prostredníctvom rozvoja informačnej spoločnosti. 

 

Regionálny inovačný portál 

Regionálny inovačný portál je elektronický internetový nástroj na podporu regionálnej 

a transregionálnej spolupráce malých a stredných podnikov (MSP) a výskumno-vývojových 

inštitúcií prostredníctvom koncentrovaného zverejnenia inovačného potenciálu regiónu vo 

viacerých jazykových mutáciách.  

Portál je internetový nástroj vo forme osobitnej multifunkčnej domovskej stránke. Úlohou 

portálu je zhromažďovanie informácií na jednom mieste avšak v zásade je akousi bránou pre 

iné domovské stránky, o ktorých sústreďuje informácie prostredníctvom živých prepojení. 

Multifunkcia portálu spočíva v obsiahnutí nasledujúcich nástrojov: 

− vyhľadávanie pomocou kľúčových slov (search engine); 

− možnosť voľného diskusného fóra;  

− ponuka bezplatného virtuálneho miesta (miesto pre publikácie, zviditeľnenie sa a pod.); 

− živé prepojenia na iné domovské stránky. 

Cieľom využitia regionálneho inovačného portálu je podporiť spoluprácu medzi existujúcimi 

inštitúciami a organizáciami, vytvárať strategický rozvojový rámec, ktorý bude aktivovať 

existujúce podniky k zavádzaniu ďalších inovácií na všetkých úrovniach a k vytváraniu 

pozitívnej kultúry pre nových podnikateľov. 
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Kompetenčné centrá aplikovaného výskumu a vývoja  

Kompetenčné centrum aplikovaného výskumu a vývoja (KCAV) je subjekt výskumu a vývoja 

dlhodobo preukazujúci v regionálnom (aj nadregionálnom) priestore komplexnú odbornú 

úroveň a profesionálne zázemie pre koordináciu prípravy strategických, 

koncepčných, rozvojových zámerov výskumu a vývoja, schopnosť organizovať a viesť 

riešenie ťažiskových integrovaných projektov aplikovaného výskumu a vývoja, pripravenosť 

realizovať dosiahnuté výsledky v stanovenej rozvojovej oblasti priemyselného odvetvia.  

Ustanovením kompetenčného centra aplikovaného výskumu a vývoja sa pre regionálne, ako 

i pre nadregionálne rozvojové zámery vytvára odborné zázemie, ktoré zabezpečuje na vysokej 

profesionálnej úrovni riešenie úloh výskumu a vývoja v príslušnej oblasti priemyselného 

rozvoja. 

V rámci regionálneho rozvoja poverujú orgány samosprávnych krajov funkciou 

kompetenčného centra taký subjekt aplikovaného výskumu, ktorý dlhodobo úspešne rieši 

aplikačné úlohy VaV v príslušnej oblasti priemyselného rozvoja a garantuje implementáciu 

výsledkov VaV v nadregionálnych dimenziách, s možným uplatnením i mimo rámec SR. 

Kompetenčné centrum aplikovaného výskumu a vývoja pôsobí koordinačne pri: 

− príprave, riešení a realizácii výsledkov rozhodujúcich integrovaných projektov výskumu 

a vývoja; 

− formulovaní rozvoja medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce v rámci dvojstrannej 

a mnohostrannej VTS; 

− zabezpečovaní súčinnosti pri rozvoji technickej normalizácie a jej harmonizácie 

s postupmi prijatými v rámci EÚ; 

− rozvoji skúšobníctva a metrologickej kontroly, ako nástrojov ochrany spotrebiteľa; 

− uplatňovaní systémov kvality v podmienkach činnosti organizácií a pracovísk VaV.  

Výskumnú oblasť (tému) priemyselného rozvoja pre činnosť KCAV stanovujú orgány 

samosprávneho kraja zo zámerov Regionálnej inovačnej stratégie. V prípade, že orientácia 

výskumnej činnosti existujúcich organizácií VaV v regióne dostatočne nepokrýva požiadavky 

kladené na KCAV, môže túto činnosť pre regionálne potreby zabezpečovať aj Kompetenčné 

centrum pre aplikovaný VaV ustanovené v iných samosprávnych krajoch SR. 

Cieľom KCAV je koncentrovať dostupné kapacity vedy, výskumu a vývoja na riešenie 

rozvojových zámerov regiónu a zabezpečiť transfer získaných poznatkov do hospodárskej 

činnosti výrobných podnikov a organizácií služieb. 
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Brokerské centrum pre transfer technológií a znalostí  

Brokerské centrum pre transfer technológií a znalostí (TBU – technology brokerage unit) je 

špecifický nástroj inovačnej politiky na podporu cieľovo zameraného transferu technológií 

a znalostí vyplývajúcich z priamej vedecko-výskumnej činnosti na vysokej škole, kde je 

centrum situované, do podnikateľskej praxe.  

Cieľové skupiny poradenskej činnosti centra sú: 

− študenti, 

− doktorandi a vedeckí pracovníci, 

− podnikatelia, 

ktorí majú záujem venovať sa podnikateľskej činnosti, resp. spolupracovať v oblasti transferu 

technológií a poznatkov s domácou inštitúciou.  

Význam centra spočíva v tom, že predstavuje spojovací článok medzi vedeckým výskumom 

na vysokých školách, ďalšími vedecko-výskumnými inštitúciami a privátnym sektorom. 

 

Klastre 

Klastre sú miestne koncentrácie vzájomne prepojených podnikov a inštitúcií v konkrétnom 

odbore. Klastre zahŕňajú skupinu previazaných priemyselných odvetví a ďalších subjektov 

dôležitých pre hospodársku súťaž. Obsahujú napr. dodávateľov špecializovaných vstupov, 

ako sú súčiastky, stroje a služby, a poskytovateľov špecializovanej infraštruktúry. 313 Klastre 

sa často rozširujú smerom dolu k odbytovým kanálom a zákazníkom, a do strán k výrobcom 

komplementárnych produktov a spoločnostiam v priemyselnom odvetví príbuzných 

z hľadiska poznatkov, technológií alebo spoločných vstupov. Veľa klastrov tiež zahŕňa vládne 

či iné inštitúcie – ako napr. univerzity, normotvorné agentúry, výskumné tímy či obchodné 

asociácie – ktoré poskytujú špecializované školenia, vzdelávanie, informácie, výskum 

a technickú podporu.314 

Cieľom zoskupovania podnikov do klastrov je zvyšovanie konkurencieschopnosti, čo vedie 

k zlepšovaniu výkonnosti podnikania tromi spôsobmi: 

− zvýšenou produktivitou na základe lepšieho prístupu k špecializovaným dodávateľom, 

vedomostiam a informáciám; 

                                                 
313 PORTER, M., 1998: Clusters and the New Economics of Competition. In Harward Business Review, Nov-Dec 

1998., p. 25 -26.  
314  LOUČANOVÁ E., ZAUŠKOVÁ A. 2008: Klaster ako nástroj na elimináciu bariér inovatívnosti malých 

a stredných podnikov drevospracujúceho priemyslu : Monografia. Zvolen : Vydavateľstvo TU Zvolen. 
s.117. 
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− väčší dôraz je kladený na inovácie, pretože je zdôrazňovaná potreba zdokonaľovania 

v procese výroby. A podniky spolupracujúce navzájom môžu túto potrebu uspokojiť; 

− akonáhle klaster vznikne, začne sa rozrastať v dôsledku vytvárania nových podnikov 

a príchodu nových dodávateľov.315 

Klaster ako regionálna sieť kooperujúcich podnikov vytvára subjekt fungujúci na princípe 

virtuálnej organizácie. Potreby klastra sú sústrediť znalosti, spoločné aktivity a kooperatívne 

práce do jedného celku za účelom zjednotenia viacerých činností a služieb, vývoja a realizácie 

produktu. To znamená vytvoriť nezávisle od geografickej polohy pracovnú skupinu alebo 

podnik a to integrovaním tých oddelení a činností, ktoré sa podieľajú na tvorbe nového 

produktu, image klastra a regiónu ako i množstvo ďalších činností, o ktoré podniky majú 

záujem. Rozdiel oproti klasickému podniku je len v distribuovanom umiestnení účastníkov 

a v distribuovanom spracovaní informácií. 316 

 

Regionálne inovačné stratégie 

Konkurencieschopnosť regiónov a firiem v nich pôsobiacich závisí od toho do akej miery 

dokáže daný región využívať výsledky vedy a výskumu v praxi. Veda a výskum majú priamy 

vplyv na rozvoj inovácií a inovačných procesov v regionálnej ekonomike.  

Projekt "Regionálnej inovačnej stratégie" si kládol za cieľ vytvoriť stratégie krajov Slovenska 

v podobe dokumentu a súčasne stabilných tímov expertov, podnikateľských, výskumných a 

vzdelávacích subjektov so záujmom aktívne participovať v oblasti inovácií, vedy a výskumu 

ako aj samotnej aplikácie ich výsledkov do praxe.  

Práve súčasnou implementáciu a realizáciou pilotných projektov Regionálnych inovačných 

stratégií jednotlivých krajov SR sa snažia regióny efektívne pôsobiť na podnikateľské 

prostredie kraja, pretože si uvedomujú priamy vplyv inovácií a inovačných procesov na 

rozvoj ekonomiky v regióne.  

Samotné aktivity projektov Regionálnej inovačnej stratégie predstavovali: 

− dosiahnutie regionálneho konsenzu,  

− nadviazanie spolupráce s partnerskými regiónmi,  

− SWOT analýza regiónu,  

− analýza dopytu v regióne, identifikácia potrieb regionálnych firiem,  

                                                 
315 Průvodce klastrem. Vydaný agentúrou pre podporu podnikania a investícií v ČR, www.czechinvest.cz, 24. 4. 

2005. 
316 LOUČANOVÁ, E., 2008: Organizácia a štruktúra klastra. In : Marketing a obchod 2008. Zvolen: Národné 

lesnícke centrum, 2008, p. 151-156. 
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− analýza ponuky inovačnej infraštruktúry v regióne,  

− definícia a zhodnotenie regionálnej inovačnej stratégie, 

− vytvorenie implementačných a monitorovacích systémov, 

− networking. 

Od roku 1994 boli projekty Regionálnej inovačnej stratégie (RIS) realizované vo viac ako 120 

regiónoch Európskej únie, vrátane všetkých krajov SR. 

Projekty zastrešovala sieť Innovating Regions in Europe (IRE), ktorá bola zriadená 

Európskou komisiou v polovici 90-tych rokov ako spoločná platforma pre rozvoj spolupráce 

medzi európskymi regiónmi, slúžiaca na výmenu znalostí aj skúseností v oblasti regionálnych 

inovačných politík a stratégií medzi jednotlivými regiónmi. 

Cieľom siete IRE je poskytnúť členským regiónom nové nástroje, programy a príležitosti na 

medziregionálnu výmenu skúseností z oblasti propagácie inovácií, s cieľom zlepšiť schopnosť 

regiónov podporovať rozvoj inovácií a zvýšiť konkurencieschopnosť firiem pôsobiacich 

v regióne. 

Sieť IRE je prístupná pre všetky európske regióny, ktoré majú záujem o rozvoj vlastných 

regionálnych inovačných systémov. Veľká väčšina členských regiónov už realizovala 

projekty Regionálnej inovačnej stratégie s podporou Európskej komisie.317 

 

Banskobystrická regionálna inovačná stratégia 

Regionálna inovačná stratégia Banskobystrického kraja je dlhodobý strategický dokument, 

schválený Zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja 18. 10. 2007, ktorého 

hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre to, aby sa inovácie stali jedným z hlavných 

nástrojov rozvoja regiónu.318  

S cieľom identifikovať potreby a špecifiká Banskobystrického kraja boli realizované 

nasledovné prieskumy: 

− Analýza potrieb podnikateľov, 

− Analýza technologickej ponuky a podpory pre podnikateľov: 

o Výskumno-vývojové organizácie, univerzity, 

o Podporné a poradenské služby pre podnikateľov, 

o Analýza práv k predmetom priemyselného vlastníctva. 

Analýzy navzájom konfrontujú stranu ponuky a dopytu v oblasti inovácií 

v Banskobystrickom kraji. Boli doplnené terénnym prieskumom v podnikoch a výskumno-
                                                 
317 http://www.innovating-regions.org, 8. 10. 2008. 
318 SPÍROVÁ, M. 2007: Analýza inovačného potenciálu BBSK. Banská Bystrica, ARIES, 2007. 
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vývojových organizáciách, s cieľom identifikovať potreby, bariéry a odporučenia v oblasti 

tvorby a využívania inovácií.  

Na základe analýz bola vypracovaná SWOT analýza, v ktorej boli posúdené silné a slabé 

stránky, t. j. vnútorné predpoklady podnikov BBSK pre uskutočňovanie inovačných aktivít. 

Súčasne bol realizovaný rozbor príležitostí a hrozieb prichádzajúcich z vonkajšieho prostredia, 

ktoré sú oslovenými podnikmi a inštitúciami vnímané ako významné. 319 

 

Tabuľka č. 9: SWOT analýza Banskobystrického kraja vo vzťahu k inováciam  

Silné stránky Slabé stránky  

Záujem regionálnej samosprávy o podporu 
podnikateľského a inovačného prostredia v regióne 

Podniky a organizácie VaV nemajú vypracované 
inovačné stratégie ani dlhodobú víziu rozvoja 

TU Zvolen, Národné lesnícke centrum, Ústav ekológie 
lesa SAV ako VV základňa pre lesníctvo, drevárstvo 
a ekológiu 

Obmedzené finančné a ľudské zdroje na inovácie 
u MSP 

UMB ako centrum vzdelávania v oblasti spoločenských 
vied  

Finančná a morálna podhodnotenosť vzdelanej 
pracovnej sily technického zamerania  

Existencia pracovísk základ. a aplikov. výskumu 
a štátnych skúšobní 

Nízke povedomie o potrebe a možnostiach 
spolupráce 

Druhá najvzdelanejšia pracovná sila po Bratislave 
v okresoch BB a ZV  Nedostatočné využívanie ICT  

Existencia siete stredného a učňovského školstva Vysoký podiel výroby s nízkou pridanou hodnotou 
Existencia dostatočného počtu podporných, poradenských 
a konzultačných centier pre podnikateľov 

Slabá orientácia MSP v existujúcich možnostiach 
finančnej podpory pre podnikateľov 

Existencia dvoch vedeckých knižníc v regióne a ÚPV SR 
v B. Bystrici 

Reprofilácia technických pracovníkov výskumu a 
vývoja na výrobné profesie 

Prírodné prostredie vhodné pre zdravý život a všetky 
formy cestovného ruchu  Nízke investície do infraštruktúry pre VaV 

Tradícia a potenciál v strojárskom, drevárskom, 
hutníckom, sklárskom, chemickom a potravinárskom 
priemysle 

Nízke povedomie v oblasti ochrany duševného 
vlastníctva, nízky počet registrovaných patentov 
a úžitkových vzorov 

Záujem podnikov o inovácie Neexistencia podporných vedecko-technických 
služieb 

Zvolen ako významný dopravný uzol Nedostatočná previazanosť VaV s podnikateľskou 
sférou 

Letisko Sliač s medzinárodnými parametrami Pretrvávajúce technologické a poznatkové 
zaostávanie 

 
Pretrvávajúce tradičné myslenie a obava z inovácií, 
orientácia na existujúcich a konzervatívnych 
zákazníkov a na dosiahnutie krátkodobého zisku 

 Neschopnosť presadiť sa na trhoch, slabá 
propagácia firiem, najmä v zahraničí 

Príležitosti  Hrozby 

Začlenenie sa do medzinárodnej spolupráce Nepriaznivý demografický vývoj  

Rýchly rozvoj ICT Odliv vysokokvalifikovanej pracovnej sily do iných 
regiónov v SR a do zahraničia 

Dynamický rast ekonomiky SR Pretrvávajúci nezáujem o technické vzdelanie 

                                                 
319 ZAUŠKOVÁ, A., KUSÁ, A, 2007: Analýza potrieb malých a stredných podnikov v banskobystrickom regióne 

pre zlepšenia inovačného prostredia: INTERCATHEDRA 23 :Annual scientific bulletin of plant economic 
departmant of the european wood technology university studies. Poznań, Poland, 163 -166 s.  
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Odstraňovanie administratívnych bariér pre podnikanie Meškanie reformy školstva 
Možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie Nepochopenie potreby združovania sa podnikov 
Možnosť čerpania finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov v programovacom období 2007-13  

Narastajúce ceny energií, závislosť od zahraničných 
dodávateľov 

Smerovanie politiky EÚ do podpory výskumu, vývoja, 
rozvoja inovácií, informačných technológií.... 

Transfer starých výrobných technológií zo 
zahraničia 

Zapojenie VÚC do koordinácie inovačného procesu 
v regióne 

Vývoz domácich prírodných surovín do zahraničia 
namiesto výrobkov s vyššou pridanou hodnotou 

Využitie existujúceho potenciálu v oblasti vidieckeho CR Dovoz lacného a nekvalitného tovaru zo zahraničia 
Disponibilné prírodné zdroje ako drevo, nerastné suroviny, 
geotermálna energia  

Nedostatočné investícií do výskumu a vývoja zo 
strany štátu 

 Nedodržiavanie noriem a predpisov týkajúcich sa 
ochrany životného prostredia 

 Chýbajúca legislatíva týkajúca sa inovácií 

Závery a odporúčania z týchto prieskumov, zostavenej SWOT analýzy sa využili na 

formuláciu priorít a opatrení Regionálnej inovačnej stratégie Banskobystrického kraja – BaBy 

RIS a návrh jej aktivít ako aj pilotných projektov v oblasti: 

−  inovačná politika a kultúra v regióne,  

− ľudské zdroje pre inovácie, 

− spolupráca v inovačnom rozvoji, 

− podpora inovatívnych firiem, 

− regionálna infraštruktúra pre inovácie.320 

 

Regionálne koncepty inovačnej a podnikateľskej politiky  

Inovačná stratégia regionálnej politiky a politiky rozvoja vidieka sa zameriava na inovačný 

potenciál v regióne, konkrétne sa koncentruje na inovátorské a technologické schopnosti 

podnikov v rôznych alebo vybraných odvetviach. Hodnotenie zdrojov lesného hospodárstva 

v jednotlivých regionálnych častiach SR v nadväznosti na nezamestnanosť poukazuje na 

vysoký potenciál LH v regionálnej politike a politike rozvoja vidieka. Podniky veľmi opatrne 

investujú do inovačných aktivít, lebo tieto projekty sú spojené s veľkými neistotami (trhová 

a technologická neistota) a kvôli imitátorským stratégiám ostatných podnikov sú pionierske 

zisky takýchto investícií veľmi sporné. Spoločenské zisky takýchto inovácií sú väčšie ako 

individuálne. Z pohľadu regionálnej politiky je najdôležitejšie zlepšenie inovačnej schopnosti 

podnikov v zaostávajúcich regiónoch, pričom nejde o zavádzanie úplne nových inovácií, ale 

o rýchle zavedenie „best practice technology“, čiže o technologický transfer a radikálne 

výrobkové, technologické a organizačné inovácie. Pri takejto stratégii sa najskôr musia 

identifikovať najdôležitejšie inovačné bariéry v regióne. Takáto stratégia zodpovedá plne 

                                                 
320 SPÍROVÁ, M. 2008: Regionálna inovačná stratégia Banskobystrického kraja. Banská Bystrica: KB press, 36 s. 



 
 

195

lesnému hospodárstvu, v ktorom je radikálna inovácia nereálna, ako to potvrdil aj prieskum 

inovačného správania a potenciálu v LH SR.  

Kooperácia lesných podnikov s podnikmi horizontálne a vertikálne nadväzujúcich odvetví 

a verejnými inštitúciami v rámci tzv. inovačných sietí je kľúčovým faktorom zavádzania 

inovácií. Ďalej môžeme konštatovať, že väčšinou práve v zaostávajúcich existuje značný 

inovačný deficit napr. vo forme nízkych výskumných a vývojových výkonov a spomalenom 

zavádzaní inovácií. Najdôležitejšou cieľovou skupinou tejto stratégie sú malé a stredné lesné 

podniky a ich kooperácia, pretože tieto závisia od prostredia ich lokalizácie a sú vystavené 

väčším informačným a inovačným bariéram.321 

Často je to však tak, že inovačný potenciál malých a stredných podnikov je príliš malý na to, 

aby sa dosiahli efekty pre regionálnu politiku. Preto je dôležitá aj selektívna podpora prílevu 

podnikov z iných regiónov. Kritériami selektívnej podpory by mali byť organizačné a 

funkcionálne aspekty (stupeň podnikateľskej autonómie a rozmanitosť podnikateľských 

funkcií) ako aj potenciál medziodvetvových vzťahov v regióne. Z pohľadu lesného 

hospodárstva a regionálnej politiky sú v súčasnosti dôležití domáci a zahraniční investori 

v drevospracujúcom priemysle. 

 

 

Sektorálny inovačný systém 
 

BRESCHI A MALERBA322 definujú sektorové inovačné systémy (SIS) ako „systémy firiem aktívnych vo 

vyvíjaní a vytváraní sektorových produktov a v generovaní a používaní sektorových technológií. 

Prístup SIS sa zameriava na úroveň firmy, na aspekty pôsobenia medzi firmami, ako aj na aspekty 

inštitucionálnej úrovne, či už trhových alebo netrhových vzťahov v rámci skupiny aktérov, ktorí 

produkujú a vyvíjajú súbor tovarov a služieb, ktoré sú charakteristické pre daný sektor a používajú pre 

sektor špecifické technológie. Medzi kľúčové znaky tohto prístupu patrí najmä význam vedomostí 

založených na procese učenia, úloha organizácií a inštitúcii mimo firiem a vývojový proces ktorý mení 

celý sektor. Podniky v SIS sú prepojené dvomi samostatnými cestami: v interakcii a kolaborácii, ktorá 

charakterizuje dlhodobý vývoj sektoru ako takého, ako aj konkurencia, sortiment a marketing inovácii.  

Aktéri, ktorí vytvárajú sektorový systém sú jednotlivci a inštitúcie (obr. 18). Tieto inštitúcie 

môžu byť firmy (ako spotrebitelia, výrobcovia a vstupný dodávatelia) a nefiremné inštitúcie 

(ako univerzity, finančné inštitúcie, vládne agentúry a pod.), ako aj inštitúcie na nižšom, alebo 
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322 BRESCHI S., MALERBA F. 1997: Sectoral systems of innovation: technological regimes, Schumpeterian 
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vyššom stupni agregácie (ako zákazníci, oddelenia výskumu a vývoja, alebo priemyselné 

asociácie). Aktéri sú charakterizovaný špecifickým učebným procesom, konkurenciou, 

štruktúrami a správaním. Vzájomne pôsobia trhovou a netrhovou cestou cez proces 

komunikácie, výmeny, kooperácie, konkurencie a inštrukciami a ich správanie je tvarované 

inštitúciami (pravidlá a regulácie). 

SIS môžu mať rozličné geografické ohraničenia. Prístupy SIS sa nepozerajú iba na siete vertikálne 

a horizontálne spojených aktérov ako je tomu v klastrových analýzach, ale sa zameriava taktiež na 

zákaznícke vzťahy medzi firmami323. 

Pri študovaní lesníckeho sektoru sa musí brať na vedomie, že závislosť väzieb medzi sektormi 

a inštitucionálny systém sú najdôležitejšími informáciami o SIS. Rozdielne prírodné zdroje 

a produkčné podmienky regiónu, môžu ovplyvniť priebeh vývoja firiem a celých sektorov. 

Z toho dôvodu firmy vytvárajú určité postupy a normy, ktoré sú vo všeobecnosti stabilné 

počas dlhého časového obdobia324. 

                                                 
323 BRESCHI S., MALERBA F. 1997: s. 80-87 
324 SEGURA-BONILLA, O., 1999: Sustainable Systems of Innovation: The Forest Sector in Central America, 
SUDESCA Research Papers No. 24, PhD Dissertation, Aalborg: Department of Business Studies, Aalborg 
University, s.60-65 
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Obrázok 18: Sektorový inovačný systém  325 
 
Lesníctvo je tradične v prvom rade ponímané ako hospodárska aktivita, ktorej cieľom je 

zakladať a pestovať les za účelom produkcie dreva. Avšak v posledných rokoch vystupuje do 

popredia úloha lesníctva ako poskytovateľa širokého spektra produktov a služieb. Táto 

skutočnosť má veľký vplyv na manažment lesov, ktorého cieľom je multifunkčné 

obhospodarovanie v súlade so zásadami trvaloudržateľného rozvoja. Lesníctvo patrí medzi 

tzv. low-tech odvetvia, napriek tomu rozvoj a implementácia nových technológií prispieva 

k znižovaniu manuálnej práce, k zvyšovaniu efektivity a výkonnosti a tým k nižšej potrebe 

                                                 
325 KUHLMANN, S., ARNOLD, E., 2001: RCN in the Norwegian Research and Innovation System, Reports in the 
Evaluation of the Research Council of Norway: Background Reports, 
http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn:nbn:de:0011-n-95052.pdf 



 
 
198 

pracovnej sily. Uvoľnené ľudské kapacity sa môžu uplatniť v ďalších činnostiach, ktoré 

znamenajú opätovné zvýšenie zamestnanosti a najmä rozvoj služieb na vidieku. 

Podmienky pre zavádzanie inovácií v lesníctve sú na základe vyššie uvedenej teórie len málo 

preskúmané. Keďže ide všeobecne o nové prístupy, pretože všetky analyzované dokumenty 

predstavujú opatrenia z posledných 2-3 rokov, je ich implementácia len na začiatku. Avšak 

podobne ako pre ostatné sektory aj lesné hospodárstvo má prostredníctvom súčasnej národnej 

politiky pre zavádzanie inovácií otvorené nové možnosti. Podmienky pre realizáciu inovácií 

v lesníctve v porovnaní s obdobím pred rokom 1990 sa výrazne zlepšili. Ako podniky v iných 

sektoroch, tak aj lesné podniky hľadajú možnosti čerpať dotácie na realizáciu svojich 

inovačných projektov. Teoretické aj empirické skúsenosti z európskeho lesníckeho priestoru 

dokumentujú možnosti zavádzania inovácií v lesníctve v oblasti tovarov a služieb. 

RAMETSTEINER, WEISS, a KUBECZKO 326  analyzujú viaceré úspešné príklady zavádzania 

inovácií v lesníctve z krajín strednej Európy. Ako podporné faktory vo väčšine prípadov boli 

identifikované dotácie a kooperácia. Podobne veľký a nevyužitý potenciál pri zavádzaní 

inovácií v lesníctve vidia GIESSEN et al.327 v rámci EÚ iniciatívy LEADER. Tu je možnosť 

zapojenia sa lesníckych subjektov do aktívnych medzisektorových sietí. 

SIS vo vzťahu k lesníctvu ovplyvňujú, vytvárajú a pretvárajú viacerí aktéri. Najvýznamnejší 

z nich sú: verejné inštitúcie na lokálnych, regionálnych a národných úrovniach, výskum 

a vzdelávanie, aktéri finančného systému a dodávatelia/používatelia/zákazníci vrátane ich 

záujmových skupín. Pre lesníctvo nielen na Slovensku sú relevantní aj aktéri z iných 

sektorov, ako napr. z drevospracujúceho priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva, turizmu, 

ochrany prírody, poľovníctva a pod. 

Keďže Slovensko je charakterizované väčšinovým podielom lesov vo vlastníctve štátu, 

najdôležitejšími stranami zapojenými do SIS nie sú aktéri súkromného sektora, ako je to 

v krajinách s prevládajúcim súkromným vlastníctvom lesov (napr. Nemecko, Slovinsko), ale 

aktéri spadajúci pod štátny sektor. Najširšie zainteresovanými aktérmi na Slovensku sú preto 

verejné agentúry, najčastejšie lokálne. Z aktérov spadajúcich pod politicko-administratívny 

systém na Slovensku v rámci sektorov súvisiacich z lesníctvom sú najvýznamnejšie najmä 

Národné energetické centrum (energetika), Agentúra pre rozvoj vidieka a Pôdohospodárska 

platobná agentúra, veterinárske a potravinárske úrady (poľovníctvo) a samozrejme miestne 

samosprávy. Významnou súčasťou slovenského SIS je aj certifikácia FSC.  
                                                 
326 RAMETSTEINER, E., WEISS, G., KUBECZKO, K., 2005: Innovation and entrepreneurship in forestry in central 

Europe. European Forest Institute Report 19, Koninkjlijke Brill NV, Leiden, Netherlands, 179 p. 
327 GIESSEN, L., BOCHER, M., ORTNER, M., TRÄNKNER, S., 2006: Integrated Rural Development as Pathway for 

Innovations – An Unexploided Potential fo Forestry. s. 39-57 
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Z niekoľkých prípadových štúdií ktoré boli uskutočnené v rámci lesníckeho výskumu 

o inováciách v lesnom hospodárstve na Slovensku (napr. štúdie v rámci PC EFI 

INNOFORCE, projekt APVT-20-13702 „Výskum inovácií v lesníctve a ich vplyv na rozvoj 

vidieka“), je možné získať základné charakteristiky, ktoré charakterizujú lesníctvo a jeho 

vzťah k inovačnému governance: 

− lesné podniky postupujú pri realizácii svojich inovácií veľmi priamočiaro, 

− zapojenosť vedecko-výskumných inštitúcií do inovačného procesu je minimálna, 

− vytváranie a využívanie inovačných systémov vo forme sieťovania podnikov a klastrov je 

v začiatkoch a výlučne sa týka sféry služieb, 

− participácia miestnych aktérov z iných sektorov je skôr výnimkou, 

− nástroje inovačnej politiky sú pre lesné podniky prakticky neznáme, transfer nových 

technológií a zavádzania nových služieb je podporovaný skôr prostredníctvom programov 

rozvoja vidieka.  

Počas nasledujúceho výskumu v rámci projektu č. APVV-0692-07 Integrácia rozvojových, 

inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo sa sústredíme na analýzu využívania 

vyššie popísaných prvkov inovačného systému lesníckymi subjektmi. Cieľom je získať nové 

a rozšíriť súčasné poznatky pre formuláciu odporúčaní, ktoré prispejú k úspešnejšej integrácii 

inovačnej politiky v lesníctve. Na základe už uskutočnených prípadových štúdií v oblasti 

inovácií je možné konštatovať: 

− Lesné podniky postupovali pri realizácii svojich inovácií veľmi priamočiaro, 

− Často je nositeľom inovačnej myšlienky riaditeľ podniku, alebo niekto z členov vedenia, 

− Chýba kooperácia s výskumnými ústavmi, 

− Najväčší vplyv na realizáciu inovácií majú politické programy, ktoré sa zaoberajú skôr 

rozvojom vidieka, 

− Žiadna z opýtaných firiem nemá vlastný výskum a celý technologický vývoj prenecháva 

na špecializované firmy, 

− Záujem inovovať je najmä na poli lesnej techniky, 

− V rámci marketingu a organizačnej štruktúry podniku sa inovatívne prístupy takmer 

nevyskytli. 

− Málo sa využívajú kooperačné možnosti na regionálnej úrovni, s výnimkou 

drevospracujúceho priemyslu, 

− Často chýbajú základné prepojovacie väzby medzi orgánmi štátnej správy a podnikom, 

medzi inými subjektmi regiónu 
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Záver 
 

Úloha RIS a SIS môže byť v konkrétnych prípadoch rôzna. Prvým prípadom je vznik inovácie 

na úrovni RIS a jej následné šírenie prostredníctvom SIS. Opačný priebeh nastáva, keď 

inovácia vznikne na úrovni SIS a následné sa šíri v rámci RIS. Stáva sa však aj to, že celý 

inovačný proces je súčasťou iba jedného systému (SIS, alebo RIS). Na Slovensku vzniklo 

v nedávnej minulosti viacero programov a stratégii, ktoré zlepšili kooperáciu medzi sektormi 

a napomohli k čiastočnej kryštalizácii úloh inovačných systémov na sektorovej a regionálnej 

úrovni (napr. Plán rozvoja vidieka, ktorý bol spolufinancovaný cez program SAPARD a 

EAGGF). Vo všeobecnosti sa však inovačné tendencie často izolovali a nešírili sa, ako by 

bolo možno potrebné. Je nutné prijať ako fakt, že vzájomné intersektorové pôsobenie medzi 

zainteresovanými aktérmi je nevyhnutné pre vznik novej generácie nápadov a ich 

implementácií. O všetky snahy tohto typu musí byť postarané v rámci špecifických 

politických opatrení.  

Lesnícky sektor má najlepšie vyvinutý SIS z pomedzi všetkých sektorov na Slovensku. 

Politicko-administratívny systém je v lesníctve relatívne ostro ohraničený od ostatných 

sektorov, v rátanie drevospracujúceho priemyslu a poľnohospodárstva. V dôsledku toho je 

lesnícky IS veľmi uzavretým systémom s veľmi malými vzájomnými závislosťami 

s ostatnými sektormi, alebo IS. Lesnícky IS je minimálne spojený s národným, alebo 

regionálnym IS, respektíve vzťahy takéhoto druhu sú skôr výnimočné. Na Slovensku je veľmi 

slabá interakcia medzi lesníctvom a inými sektormi, ako je napr. turizmus, alebo energetika. 

S poľnohospodárstvom spája lesnícky sektor najmä Pôdohospodárska platobná agentúra, 

ktorá sprostredkúva dotácie ako pre poľnohospodárstvo, tak aj pre lesníctvo. V praxi by 

mohla byť interakcia medzi týmito dvoma sektormi oveľa užšia, ako je tomu v niektorých 

iných krajinách, ako sú napr. Rakúsko, alebo Švajčiarsko.  

Lesný inovačný systém na Slovensku je typickým sektorovým inovačným systémom, aj keď 

v rámci lesníckeho inštitucionálneho systému sa téme inovácii nedostáva príliš veľkej 

pozornosti. To znamená, že aj keď je SIS ostro ohraničený, nie je veľmi dobre vyvinutý. 

V nedávnej minulosti boli inovácie záležitosťou snáh zo strany súkromného sektora, no 

v súčasnosti je to naopak. Najvypuklejšie je vidno tento obrat na prípade rozvoja vidieka a v 

problematike transformácie štátnych lesov. 
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 Governance a štátna správa lesného hospodárstva 

 
Jozef Dóczy328, Jaroslav Šálka329 

 

 
Úvod 
 

V súčasnej dobe sa ešte stále stretávame s tým, že laická, ale i odborná verejnosť je 

nedostatočne informovaná o kompetenciách a o náplni práce špecializovaných úradov štátnej 

správy, lesné úrady nevynímajúc. Občania majú často tendenciu pojem „štátna správa“ spájať 

s ich osobnou skúsenosťou, ktorú získali na niektorom úrade a treba povedať, že aj 

v súvislosti s pracovníkmi, s ktorými sa mali možnosť stretnúť pri vybavovaní dokladov, 

povolení, súhlasov, alebo i na základe konaní týchto úradov a ich rozhodovania. Je štátna 

správa len vykonávateľom zákonov? Sú vzťahy štátnej správy k obhospodarovateľom lesov 

a ich záujmovým združeniam založené len na výkone zákonov? Aké vzťahy má štátna správa 

k politikom alebo iným zložkám štátnej správy? Treba reformovať štátnu správu? Sú zdroje, 

ktorými disponuje štátna správa dostatočné? Treba zavádzať do výkonu štátnej správy nové 

prvky? To sú len niektoré zo základných otázok, na ktoré hľadá odpoveď každý, kto má 

skutočný záujem orientovať sa v oblasti a predmete výkonu štátnej správy.  

Cieľom tejto kapitoly je definovať špecializovanú štátnu správu a teoretické koncepty vývoja 

nazerania na štátnu správu. Vyústi to definovania základných charakteristík governance pre 

štátnu správu. Opísané teórie budú ďalej konfrontované s vývojom štátnej správe lesného 

hospodárstva a s určením jej stavu a pozície. 

 

 

Špecializovaná štátna správa  
 

Štátna správa lesného hospodárstva je špecializovaná verejná inštitúcia, ktorá na základe 

špecifických a všeobecných legislatívnych noriem, ktoré upravujú oblasti lesného 

hospodárstva, poľovníctva, pozemkových spoločenstiev a lesného reprodukčného materiálu. 

Rozhoduje v konkrétnych problémoch a uskutočňuje konkrétne opatrenia pomocou nájdených 

                                                 
328 Autor pracuje na Lesníckej sekcii Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. 
329  Autor prednáša na Katedre ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva, Lesnícka fakulta Technickej 
univerzity vo Zvolene. 



 
 
204 

riešení. Štátna správa lesného hospodárstva zodpovedá v prvom rade za vykonanie lesníckej 

legislatívy nadriadených inštitúcií.330 

Štátnu správu lesného hospodárstva nie je možné chápať ale úzko podľa definície uvedenej 

vyššie (obrázok 19). Formálne pôsobenie štátnej správy môžeme rozšíriť okrem 

implementácie opatrení verejnej politiky aj na formuláciu a evalváciu. Štátna správa sa 

zúčastňuje ako dominantný aktér formulácie strategických dokumentov, zákonných noriem 

a odvodených právnych aktov. Hodnotenie účinnosti a efektívnosti opatrení verejnej politiky 

predstavuje tiež významnú aktivitu štátnej správy.331  

Neformálne aspekty fungovania štátnej správy spočívajú vo využívaní informačných a 

mocenských sietí pri presadzovaní neformálnych cieľov byrokratických organizácií (napr. 

snaha o zvyšovanie prestíže, snaha nižších organizačných jednotiek o autonómiu, snaha o 

zvyšovanie personálnych a finančných zdrojov pre svoju činnosť, zabezpečenie trvalých 

kompetencií voči iným štátnym správam).332 Informačné toky môže štátna správa filtrovať, 

ovplyvňovať zhora dole, zdola hore, môže sa snažiť o informačnú autonómiu napriek 

hierarchickej organizácii atď. Mocenský potenciál vyplývajúci zo vzťahov k spojencom, 

možnosti zmeny rozhodnutí, posunutia rozhodnutí atď. môže využívať napriek formálne 

existujúcej hierarchii a zákonnej úprave jej kompetencií a byrokratického procesu.333 

Štátna správa nie je inštitúcia, ktorá by nefungovala v interakcii s okolím. Svoje formálne 

a neformálne ciele plní vo vzájomnom vzťahu k politikom, iným inštitúciám verejnej správy, 

svojej klientele a jej záujmovým združeniam. 

                                                 
330 KROTT, M. 2001: Politikfeldanalyse Forstwirtschaft, Eine Einführung für Studium und Praxis, Parey Berlin, s. 
96, zmenené 
331 ŠÁLKA, J., 2006: Analýza verejnej politiky v lesníctve, TU vo Zvolene. VŠ 4/2006/A s. 44-55 
332 DOWNS, A. 1974: Nichtmarktwirtschaftliche Entscheidungssysteme – Eine Theorie der Bürokratie, in: 
WIDMAIER, H.-P. (Ed.): Ökonomische Theorie des Wohlfahrtstaates, Frankfurt, s. 199-207; NISKANEN, W.A. 
1979: Ein ökonomisches Model der Bürokratie, in: POMMEREHNE, W.W.; FREY, B.S. (Ed.): Ökonomische 
Theorie der Politik, Berlin, Heildeberg, New York, s. 349-368 
333 KROTT, M. 1990: Öffentliche Verwaltung im Umweltschutz : Ergebnisse Einer Behordenorientierten Policy-
Analyse Am Beispiel Waldschutz, Braumueler Wien, s. 475??? 
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Obrázok 19: Model štátnej správy lesného hospodárstva334 

 

Vzťah politikov a štátnej správy je poznačený okrem formalizovaných postupov a procedúr 

mocenskými prostriedkami. Mocenské prostriedky politikov vo vzťahu k štátnej správe 

vyplývajú z ich ústavnej legitimity a mandátu od občanov prostredníctvom volieb a 

mobilizácie verejnej mienky. Politici rozhodujú o finančných a personálnych zdrojoch pre 

štátnu správu v štátnom rozpočte, preto môžu vyvíjať tlak na presadzovanie svojich záujmov. 

Mocenské prostriedky štátnej správy vo vzťahu k politikom sú založené predovšetkým na 

odborných vedomostiach a aktuálnosti informácií (power of expertise), odbornej ideológii 

štátnej správy a jej spojencov (záujmové združenia) a dlhodobosti pôsobenia štátnych 

úradníkov nepodliehajúcich politickým cyklom. Štátna správa využíva odbornosť a vecnosť 

a svoj vplyv na výkon opatrení verejnej politiky na presadzovanie svojich záujmov, lebo 

závislosť politikov sa prejavuje ich potrebou zabezpečiť úspešnosť verejnej politiky.335  

Formálne sú vzťahy medzi rôznymi inštitúciami verejnej správy upravené legislatívou (napr. 

správny poriadok). Neformálny vzťah k iným inštitúciám verejnej správy je poznačený bojom 

                                                 
334 KROTT, M. 2001, s. 97, upravené 
335 PETERS, B. G. 2001: The Politics of Bureaucracy, Longman Publishers, White Plains. N.Y. s. 181-219 
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o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a často hlavne v prierezových politikách aj 

kompetenčnými spormi. Štátna správa má ale tendenciu opatrného konania s prvkami malých 

postupných zmien z dôvodu zachovania vlastných kompetencií a rutinného status quo pri 

implementácii. Jednako, ak sa politický problém dostal do politickej agendy bez jej pričinenia, 

musí štátna správa vyvinúť aktivitu pre zachovanie svojich pozícií v konkurencii s inými 

rezortnými štátnymi správami (napr. štátna správa lesného hospodárstva verzus štátna správa 

ochrany prírody). Ak je výsledok formulačnej fázy opatrenia verejnej politiky tzv. policy 

without law, ktorá predpisuje len základné rámce pre implementačnú fázu a znamená prenos 

konfliktov do nej. Je to veľmi časté pri redistributívnych politických opatreniach alebo 

v ideologicky podfarbených kompetenčných konfliktoch.336 

Vzťahy štátnej správy a záujmových združení vyplývajú z dvoch skutočností. Štátna správa je 

veľmi často odkázaná na informácie od záujmových združení, ktoré potrebuje pre výkon 

svojich úloh. Okrem toho potrebuje každá rezortná štátna správa politickú podporu. Formálna 

spolupráca štátnej správy so záujmovými združeniami lesných podnikov je podporovaná 

profesnou lesníckou hodnotovou orientáciou. Systémy spolupráce štátnej správy a 

záujmových združení sa nazývajú pluralizmus a korporativizmus. 337 

V systéme pluralizmu existuje konkurencia medzi záujmovými združeniami, ktoré zastupujú 

rovnakú socioekonomickú skupinu. Štát „vypočuje“ záujmové združenia, rozhoduje však bez 

účasti záujmových združení. Voči štátu využívajú záujmové združenia tvrdšie taktiky, 

spolupráca je voľná. Takýto systém je častý v anglosaských krajinách.  

V systéme korporativizmu zastupuje socioekonomickú skupinu len jedno záujmové združenie, 

ktoré môže mať aj zákonnú legitimáciu. V takomto záujmovom združení sú členstvo 

a členské príspevky väčšinou povinné. Štát spolupracuje užšie so záujmovými združeniami. 

Rozhodnutia štátnej správy vznikajú vyjednávaním a vyjednané kompromisy sú pre partnerov 

záväzné a väčšinou ich dodržiavajú. Štát v takomto systéme často deleguje verejné 

kompetencie na záujmové združenie. Veľmi časté v Nemecku alebo Rakúsku. 

 

Governance v štátnej správe 

Governance v spojitosti s verejnou správou, teda aj špecializovanou štátnou správou, 

predstavuje teoretický koncept, ktorý definuje jej ciele, úlohy, fungovanie, postupy, štýly, 

personálnu alebo organizačnú štruktúru. Governance je chápaný ako reformný koncept popri 
                                                 
336 MAYNTZ, R. 1997: Soziologie der öffentlichen Verwaltung, 4. Auflage, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, s. 59-
71 
337 RUDZIO, W. 1996: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, Leske+Budrich Opladen, s. 63-
106 
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iných reformných konceptoch z minulosti: WEBEROVSKÝ koncept byrokracie a „new public 

management“. 338  Všetky tieto koncepty boli charakteristické pre určitú časovú periódu: 

WEBEROVSKÝ koncept bol reformným konceptom v 50-tych a 60-tych rokoch minulého 

storočia, „new public management“ bol charakteristický pre 80-te a 90-te roky minulého 

storočia a governance je súčasným reformným konceptom vo verejnej správe. V ďalšom 

predstavíme základné koncepty pre fungovanie špecializovanej štátnej správy lesného 

hospodárstva. 

Štátna správa podľa WEBEROVSKÉHO konceptu byrokracie ideálne a racionálne uskutočňuje 

politické programy prostredníctvom optimálnych opatrení bez odchýlok. 339  To vyžaduje 

splnenie niekoľkých predpokladov. V štátnej správe je jasne definovaná hierarchia, čiže 

nadradenosť a podradenosť, aby sa zabezpečilo efektívnejšie presadzovanie rozhodnutí 

a zabránilo sa konfliktom. Každá úroveň štátnej správy má jasne stanovené kompetencie 

podľa nasledovných princípov:340 

− teritoriálny princíp hovorí o jasne definovanom území pre organizačnú jednotku štátnej 

správy, 

− funkčný princíp spočíva v definovaní vecnej pôsobnosti, v lesnom hospodárstve sú to 

hlavne záležitosti lesa,  

− princíp stanovenia úloh hovorí o jasne stanovených kompetenciách vyplývajúcich zo 

zákonodarstva (lesný zákon, správne konanie, štátna služba), 

− princíp klientely vyjadruje formálne vzťahy k obhospodarovateľom lesa a iným 

užívateľom lesa. 

Ďalšie teoretické predpoklady vyplývajú aj z princípov a zásad Správneho poriadku, ktorý je 

typicky WEBEROVSKÝM legislatívnym dokumentom: vecnosť, hospodárnosť, nestrannosť, 

viazanosť na právo (výhrada práva – smie konať len na základe práva, kondicionálne konanie), 

nezávislosť, neosobnosť a vernosť (zákon o štátnej službe).341 

Úspešnosť štátnej správy podľa byrokratického konceptu závisí od niekoľkých predpokladov, 

ktoré by mali byť splnené. Jasne stanovené ciele a činností pre štátnu správu sú základom pre 

úspešnosť výkonu štátnej správy. Z teórie správania politikov je však zrejmé, že 

v nadriadených inštitúciách sa schvaľujú právne normy pomocou kompromisu ako aj v oblasti 

                                                 
338 JANN, W., WEGRICH, K. 2004: Governance und Verwaltungspolitik, in: BENZ, A. (ed.) 2004: Governance – 
Regieren in komplexen Regelsystemen, Eine Einführung, VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden, s. 194 
339 WEBER, M. 1990: Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriß der Verstehenden Soziologie, Mohr, Tuebingen, 587 
s. 
340 KROTT, M. 2001, s. 97 
341 KROTT, M. 2001, s. 98-99; Správny poriadok 
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lesníctva , tak aj medzi odvetviami súvisiacimi s lesným hospodárstvom. Politici sa vyhýbajú 

konfliktom so všetkými skupinami v spoločnosti. Nekonzistentné a protirečivé právne akty 

znemožňujú ich úspešný výkon prostredníctvom štátnej správy. Rutinný výkon právnych 

aktov štátnou správou lesného hospodárstva v súlade s konceptom byrokracie by umožnil pre 

rovnaké úlohy rovnaké riešenia. Prierezovosť lesného hospodárstva a tým aj veľká variabilita 

úloh spôsobujú, že štátna správa je vystavená novým výzvam, ktoré vyžadujú nové riešenia 

alebo spôsobujú problémy v kondicionalite jej konania. Lesné hospodárstvo je vystavené 

v posledných desaťročiach veľkým zmenám v okolí. Mení sa sila a spôsob vplyvu politikov, 

záujmových združení alebo občanov. Národné hospodárstvo je vystavené štrukturálnym 

zmenám, prioritou sa stávajú iné trhové produkty (napr. biomasa) a spoločnosť žiada inú 

úroveň zabezpečovania verejnoprospešných funkcií. Nízka stabilita okolia pôsobí proti 

optimálnemu výkonu štátnej správy.342  

Koncom minulého storočia sa dostal koncept byrokracie pod kritiku, ktorá bola založená na 

nedostatočnom poskytovaní služieb pre klientelu štátnej správy a jej výlučne represívnych 

postupoch, vnútornej strnulosti štátnej správy a neschopnosťou prispôsobiť sa zmenám okolia, 

neexistujúcom tlaku k zlepšeniu hospodárnosti štátnej správy a slabou motiváciou k 

zvyšovaniu výkonnosti v štátnej správe. Odpoveďou na kritiku bol nový teoretický koncept, 

ktorý sa snažil využiť princípy trhovej ekonomiky aj v štátnej správe: New public 

management“.343  

Koncept „New public management“ bola snaha o ekonomizáciu verejnej správy. Od začiatku 

mal tento proces svojich zástancov aj odporcov. Najdôležitejší vplyv mal západnej Európe na 

samosprávy.344 Špecializované štátne správy sa pripájali len sporadicky a skôr ho kritizovali, 

podobne tak tomu bolo aj napríklad v lesníctve Nemecka. 345  Znaky konceptu preberajú 

poznatky z teórie riadenia, účtovníctva alebo marketingu. Štátna správa má vyjednané ciele 

činností s nadriadenými orgánmi vo forme krátkodobých kontraktov s jednoznačným 

špecifikovaním cieľov, obsahov a časových rámcov. Štátna správa je orientovaná na klientelu 

ako na zákazníkov, čo predstavuje zavádzanie marketingových a participačných prvkov v 

riadení. Divisionálne a decentrálne riadenie nižších organizačných jednotiek štátnej správy 

pomocou kontraktov, flexibilita a motivácia k výkonu u nižších organizačných jednotiek 

pomocou globálneho rozpočtu, školení a finančnej motivácie predstavuje výrazný prechod k 

                                                 
342 KROTT, M. 2001, s. 100  
343 KROTT, M. 2001, s. 101-103 
344 JANN, W., WEGRICH, K. 2004, s. 210-212 
345 MESKAUSKAS, E. 2004: Reformprozesse in staatlichen Forstverwaltungen, Reform-Elemente und 
reformpolitische Strategie, Universitätsdrucke, Goettingen, s. 294-289 
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podnikového manažérstvu. Zabezpečenie kvality výkonov a kontrola efektívnosti štátnej 

správy sa uskutočňuje pomocou controlingu a prevádzkového účtovníctva. V štátnej správe sa 

využíva konkurencia, ktorá sa má zabezpečiť pomocou privatizácie a outsorcingu niektorých 

činností ako aj benchmarkingových metód.346  

Najdôležitejšia kritika konceptu „new public management“ spočívala podobne ako aj 

u WEBEROVSKÉHO konceptu byrokracie v chýbajúcich jasné stanovených cieľoch činností 

štátnej správy, lebo ani v tomto prípade politici toho nie sú schopní z dôvodov uvedených 

vyššie. Z právnickej oblasti bola kritika zameraná na porušovanie demokratickej legitimácie 

právneho štátu v nedodržiavaní viazanosti na právo pri výkone štátnej správy. Pre možnosti 

merania neexistovali použiteľné modely, lebo modely procesného prevádzkového účtovníctva 

sa ťažko presadzovali aj trhovom hospodárstve. Vytváranie konkurencie medzi nižšími 

riadiacimi jednotkami spôsobovalo často nezdravú súťaživosť a brzdilo spoluprácu medzi 

nižšími organizačnými jednotkami. Všetky tieto nedostatky konštatovali aj experti na štátnu 

správu lesného hospodárstva.347 

Vplyvom kritiky sa odborná diskusia o konceptoch pre štátnu správu preniesla ku konceptu 

governance vo verejnej správe, ktorá teraz dominuje odbornú literatúru. Governance sa nedá 

chápať ako protipól predchádzajúcich konceptov, treba ho chápať ako kombináciu konceptu 

byrokracie a „new public managementu“. Nový akcent kladie však na podporu občianskej 

spoločnosti v rozhodovaní a produkcii verejných statkov na základe vlastnej zodpovednosti a 

iniciatívy občanov. Základné črty tohto konceptu sú nasledovné:348  

− spolupráca v sieťach pri rozhodovaní verejnej správy a produkcii verejných statkov 

s využívaním prvkov participácie, diskurzu, medzisektorového vyjednávania 

a viacúrovňovej koordinácie,  

− siete ako prostriedok vytváranie prostredia vzájomnej dôvery mimo trhu a hierarchie, 

− kombinácia všetkých druhov rozhodovacích spôsobov pri riešení problémov verejnej 

politiky (siete, hierarchia a trhy) so snahou využiť výhody každého z nich, 

− dlhodobé iteratívne a adaptívne plánovanie ako prostriedok postupného riešenia 

problémov. 

Posledná diskusia je poznamenaná pomerným „vytriezvením“ so všetkých predchádzajúcich 

modelov a diskutuje sa o renesancii byrokracie, neoinštutucionalizme alebo o neo-

                                                 
346 DAMKOWSKI, W., PRECHT, C. 1995: Public Management, Kohlhammer Stuttgart, s. 23-45; KROTT, M. 2001, s. 
103-104 
347 KROTT, M., KERMAVNAR, A., MATIJASIC, D. 1998: Reform der Staatsforstverwaltung, Europaforum 
Staatsforstverwaltung 8 Ljubjana, s. 198-258 
348 JANN, W., WEGRICH, K. 2004, s. 203 
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weberiánskej verejnej správe.349 V ďalšom sa pokúsime vysvetliť základné pojmy governance 

vo väzbe na špecializovanú štátnu správu vzhľadom na obmedzený rozsah kapitoly:  

Siete (networks, Netzwerke) sa definujú ako spolupôsobenie rôznych exekutívnych, 

legislatívnych a spoločenských inštitúcií, organizácií a skupín pri vzniku a realizácii opatrení 

verejnej politiky. Vertikálne sa politické siete rozprestierajú na rôznych úrovniach politicko-

administratívneho systému a horizontálne sú tvorené rôznymi inštitúciami, organizáciami 

a skupinami smerom do spoločnosti. Politické siete tvoria aktéri s protichodnými, zároveň 

však vždy od seba vzájomne závislými záujmami. Do procesu tvorby politiky zasahuje stále 

väčší počet aktérov. Teória politických sietí je aplikovateľná na popis a analýzu 

decentralizovaného spájania aktérov a na vysvetlenie výsledkov tvorby politiky, ktoré sú 

pluralistické a na ich vysvetlenie nepostačujú bežné politologické teórie. Politická analýza 

predpokladá, že do procesu tvorby verejnej politiky a jej výsledkov je zapojených množstvo 

vládnych aj nevládnych aktérov. Z toho vyplýva ďalšia premisa sietí, že aktéri v nich konajú 

za účelom presadenia ich záujmov prípadne sa snažia dosiahnuť win-win stratégie.350 

Verejnú participáciu môžeme chápať ako staronový demokratizačný prvok v politickej praxi. 

Koncept verejnej participácie v lesnom hospodárstve môžeme definovať ako rôzne spôsoby 

priameho začlenenia verejnosti ako jednotlivcov alebo prostredníctvom organizovaných 

záujmových skupín do politického procesu, ktoré môžu byť založené na výmene informácií, 

vyjadrovaní názorov, artikulácii záujmov a ktoré majú vplyv na tvorbu a realizáciu 

politických stratégií a opatrení, ale aj ich výkon. K rozlíšeniu verejnej participácie a iných 

spôsobov interakcie spoločnosti a lesného hospodárstva musí verejná participácia spĺňať tieto 

princípy:351 

− rešpektovanie rôznych záujmov, 

− dobrovoľné rešpektovanie participácie a participatívneho správania, 

− transparentnosť pre všetkých účastníkov participácie, 

− žiadna predeterminovanosť alebo existencia dopredu stanovených výstupov 

participatívnych procesov. 

                                                 
349 BOGUMIL, J., JANN, W., NULLMEIER, F. 2006: Politik und Verwaltung, Politische Vierteljahresschrift 37/2006, 
VS Verlag für Sozialwisenschaften Wiesbaden, 586 s. 
350 KENIS, P., SCHNEIDER, V. (ed.) 1996: Organisation und Netzwerk, Institutionelle Steuerung in Wirtschaft und 
Politik, Frankfurt am Main, New York, 534 s. KENIS, P., SCHNEIDER, V. 1991: Policy Networks and Policy 
Analysis. Scrutinizing a New Analytical Toolbox. In: B. Marin/R. Mayntz (eds), Policy Networks: Empirical 
Evidence and Theoretical Considerations. Frankfurt a.M.: Campus, 25-59 s. 
351 BUTTOUD, G. 1999: Principles of participatory processes in public decision making, in: NISKANEN, A., 
VÄYRYNEN, J. (eds.) 1999: Regional Forest Programmes: A Participatory Approach to Support Forest based 
Regional Development, EFI Proceedings No 32. s. 11-28 
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Pod diskurzom rozumieme formu verejnej participácie, ktorá je založená na komunikačnom 

správaní, čiže na artikulácii postojov a záujmov v politickom procese prostredníctvom 

rôznych masovokomunikačných prostriedkov. Diskurz môžeme definovať aj ako slovne 

uskutočňovaný často symbolicky inscenovaný politický boj s cieľom presvedčiť partnerov, 

protivníkov alebo verejnosť a presadiť vlastné záujmy. Ideálny diskurz je všeobecne prístupný, 

s rovnými šancami účasti a bez mocenských asymetrií. Výsledkom diskurzu podľa by mal byť 

konsenzus, ktorý je všetkými účastníkmi diskurzu akceptovaný. Podľa by mal byť ideálny 

diskurz zodpovedať dohodnutým pravidlám a malo by sa zabrániť vyčleneniu menšinových 

záujmov.352 

Stratégie a programy lesníckej politiky a výkon štátnej správy vyžadujú medziodvetvovú 

koordináciu. Na spôsoboch a formách využívania lesa má záujem pomerne veľký počet 

aktérov, ktorých môžeme zaradiť k iným odvetviam. Medziodvetvová koordinácia vyžaduje 

zapojenie veľkého počtu rezortných štátnych správ, štátnych inštitúcií, záujmových združení a 

občianskych zoskupení. V politickej praxi je takýto proces poznamenaný rôznymi 

problémami, napr. existenciou informačnej asymetrie medzi jednotlivými aktérmi, 

existenciou organizovaných a neorganizovaných záujmov, rôznymi politickými potenciálmi 

aktérov, ako aj vytváranie účelových koalícií v rámci aktivít štátnej správy.353  

Okrem horizontálnych vzťahov medzi aktérmi na národnej úrovni pri tvorbe, realizácii, 

sledovaní a hodnotení činnosti štátnej správy, je nevyhnutná aj jeho vertikálna koordinácia. 

Lokálne, regionálne, národné a medzinárodné politické úrovne tvoria spolu politicko-

inštitucionálny viacúrovňový systém. V takýchto systémoch sú charakteristické kombinácie 

horizontálnych a vertikálnych mechanizmov politického procesu. Vertikálna hierarchia 

a horizontálna kooperácia tvoria dva základné mechanizmy politického rozhodovania 

a výkonu politických opatrení. Formálna hierarchia politického rozhodovania je veľmi často 

relativizovaná neformálnymi horizontálnymi vzťahmi.354  

Trh je v trhovom hospodárstve základným rozhodovacím mechanizmom, ktorý rozhoduje 

v lesnom hospodárstve o alokácii a distribúcii statkov, služieb a výrobných faktorov. Trhy 

v sociálnych a ekologických ekonomikách sú ovplyvňované verejnou politikou. Internalizácia 

                                                 
352 HÜTTE, G. 1999: Nachhaltigkeit im europäischen im naturschutz- und forstfachlichen Diskurs, Cuvillier 
Verlag Göttingen, s. 7-9 
353 PETERS, G.B. 1998: Managing Horizontal Government: The Politics of Coordination, Canadian Centre for 
Management Development, Research Paper No. 21, s. 17 
354 BENZ, A. 2004: Multilevel Governance – Governance in Mehrebenensystemen, in: BENZ, A. (ed.) 2004: 
Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen, Eine Einführung, VS Verlag für Sozialwissenschaften 
Wiesbaden, s. 125-145 
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pozitívnych a negatívnych externalít, ovplyvňovanie trhu práce a lesných zdrojov sú typické 

príklady.355 

Vyjednávanie je ďalším veľmi dôležitým rozhodovacím mechanizmom vo verejnej politike. 

Vyjednávacia koordinácia sa uplatňuje, ak je pri dosahovaní rozhodnutí dôležitý konsenzus. 

Na jednej strane sa vyjednávanie uplatňuje medzi jednotlivými aktérmi politického systému 

napr. záujmovými združeniami. Na odvetvovej úrovni sú typické tzv. korporativistické 

vzťahy medzi štátnou správou a odvetvovými záujmovými organizáciami (napr. vyjednávanie 

štátnej správy lesného hospodárstva a združení neštátnych vlastníkov o novele lesného 

zákona). Kvôli odborným kompetenciám rezortných štátnych správ nie je vzťah medzi vládou, 

parlamentom a štátnou správou založený len hierarchickom riadení. Veľmi často je možné aj 

tu pozorovať vyjednávacie mechanizmy. Pri realizácii opatrení verejnej politiky, ktoré súvisia 

s povoľovacím konaním ako napríklad vyňatie lesných pozemkov sa uskutočňuje často 

neformálne vyjednávanie.356  

Hierarchické rozhodovanie je založené na direktívnej príprave a presadzovaní rozhodnutí, 

ktoré vo svojej teoretickej podobe známe už od MAXA WEBERA. Je typická pre zložky 

politicko - administratívneho systému, hlavne pre vládu a štátnu správu. Prvky hierarchickej 

koordinácie môžeme nájsť aj pri používaní nástrojov lesníckej politiky, teda činnosti štátnej 

správy lesného hospodárstva, pri ovplyvňovaní občanov alebo lesných podnikov. 

Hierarchická koordinácia sa uplatňuje prevažne aj v podnikových organizáciách. Ak 

nefunguje v rámci záujmových združení vnútorná demokracia, je možné veľmi často 

pozorovať prvky hierarchického rozhodovania. 357  Vo verejnej politike sa rozhodovacie 

mechanizmy často kombinujú, lebo každý z nich má svoje výhody a nevýhody. 

                                                 
355 ŠÁLKA, J., TRENČIANSKY, M., MAXIMOVÁ, H. 2003: Lesnícka politika I: Zlyhanie trhu a nástroje lesníckej 
politiky, učebné texty, TU Zvolen, s. 22-53 
356 BUTTOUD, G. 1999: Negotiation methods to support participatory plannnig, in: NISKANEN, A., VÄYRYNEN, J. 
(eds.) 1999: Regional Forest Programmes: A Participatory Approach to Support Forest based Regional 
Development, EFI Prceedings No 32. s. 29-48 
357 SCHARPF, W. F., 2006: Interaktionsformen, Akteurzentrierter Institutionalismus in der Politikforschung, UTB, 
Leske+Budrich Opladen, s. 95-133 
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Tabuľka č. 10: Základné výhody a nevýhody rozhodovania vo verejnej politike358 

Spôsob Výhody Nevýhody 

Trh 
- Žiadne priame nútenie 
- Flexibilné a rýchle prispôsobenie 
- Nízke náklady na byrokraciu 

- Tendencia k externalizácii nákladov 
- Zanedbanie netrhových statkov 
- Nestabilita trhov 

Hierarchia 

- Jednoznačnosť a záväznosť predpisov 
- Možnosť sankcií 
- Zovšeobecniteľnosť ovplyvňovania 

- Nedostatok kompetencie 
- Pomalosť 
- Problémy v implementácii 
- Vysoké náklady na byrokraciu 

Vyjednávanie 

- Relatívne široké vnímanie problému 
- Viazanie vedomostí s kompetenciami 
- Široká politická podpora 

- Vylúčenie záujmov, ktoré nie sú 
organizované 

- Opcie veta a prerušenia jednaní 
- Problémy s iniciáciou 

 

Štátna správa lesného hospodárstva by mala mať v tejto koordinácii centrálnu úlohu v zmysle 

zabezpečenia pozitívneho spoločenského efektu vyjednávacích a kooperačných procesov 

cestou iteratívneho a adaptívneho plánovania, ktoré predstavujú postupný proces v jej 

rozhodovaní a produkcii verejných statkov. Tento mechanizmus by mal byť začlenený do 

rozhodovacích procedúr, aby sa podporili procesy učenia vo výkone štátnej správy.359 

 

Štátna správa lesného hospodárstva na Slovensku po roku 1990 
 
Z hľadiska hodnotenia súčasného stavu štátnu správu lesného hospodárstva možno zaradiť   k 

WEBEBEROVSKÉMU konceptu byrokracie. K tejto koncepcii na úrovni ministerstva čiastočne 

pristupuje koncept governance. V tejto súvislosti je potrebné povedať, že z historicky aj 

dlhodobého hľadiska sa princíp riadenia štátnej správy lesného hospodárstva prakticky 

nezmenil, s tým, že za obdobie platnosti zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch 

a štátnej správe lesného hospodárstva od roku 1977 do roku 1990, kedy nastali zásadné 

reformné procesy spoločnosti zodpovedal princíp riadenia v štátnej správe prakticky výlučne 

WEBEBEROVSKÉMU konceptu. Počas obdobia nasledujúcich rokov po roku 1989, kedy sa 

zásadným spôsobom zmenili spoločenské a sociálne podmienky na Slovensku, čo 

vyplynulo najmä z nástupu trhového mechanizmu, začatia procesu reprivatizácie a ústupu od 

dominantného postavenia dovtedajších užívateľov lesov (do popredia sa dostal vlastnícky 

princíp v obhospodarovaní lesov), v štátnej správe lesného hospodárstva rovnako nedošlo 

z hľadiska uplatňovania mechanizmu jej riadenia k výraznejšiemu odklonu od 

WEBEBEROVSKÉMU konceptu riadenia, i keď na druhej strane demokratizácia spoločnosti 

vyvolala priestor a potrebu už aj pre vyjednávanie so širokým spektrom vlastníkov, 

                                                 
358 ŠÁLKA, J. 2006, s. 20 
359 BANDELOW, N.C. 2003: Policy Lernen und politische Veränderungen, in: SCHUBERT, K., BANDELOW, N. C. 
(ed.): Lehrbuch der Politikfeldanalyse, München, Oldenbourg, s.289-331 
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obhospodarovateľov lesov, orgánmi štátnej správy iných rezortov a záujmovými skupinami 

a združeniami, ktoré v lesoch nachádzajú predmet svojho záujmu a realizácie.  

V rokoch 1990 – 1992 organizáciu miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy upravovali 

zákony jednotlivých národných rád Českej a Slovenskej federatívnej republiky. 

Ústava Slovenskej Republiky, ktorú prijala Slovenská národná rada 1. septembra 1992, okrem 

iného upravila aj základnú štruktúru orgánov verejnej správy. Podrobnosti organizácie však 

ponechala na osobitné zákony. 

Zákony, ktoré upravovali verejnú správu na Slovensku, boli prijaté ešte v období federácie. 

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy zriaďoval zákon č. 347/1990 Zb. 

o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Tento zákon bol po 

viacerých novelách nahradený v roku 2001 zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 

vlády a o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy.  

V roku 1996 boli prijaté v rámci zmien v organizácii štátnej správy dva zákony, ktoré zmenili 

systém platný ešte z obdobia federácie. Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom 

členení Slovenskej republiky zriadil 79 okresov a 8 krajov, ako územné jednotky, v ktorých 

štátne orgány vykonávajú svoje pôsobnosti dodnes. Novú organizáciu miestnej štátnej správy 

priniesol zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy, ktorý na výkon 

miestnej štátnej správy zriadil okresné a krajské úrady. Bývalé obvodné a oblastné úrady boli 

zrušené a tým boli zrušené i lesné úrady a oblastné lesné úrady. Výkon štátnej správy lesného 

hospodárstva vykonávali na krajských a okresných úradoch v tomto období novozriadené 

odbory pozemkové, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.  

Verejná správa na Slovensku prešla vo volebnom období 1998 – 2002 ďalšími výraznými 

štrukturálnymi zmenami.  

V súlade s Koncepciou decentralizácie a modernizácie verejnej správy, sa na základe zákona 

č. 519/2003 Z.z. k 1.januáru 2004 opätovne konštituovala špecializovaná štátna správa 

lesného hospodárstva a poľovníctva – krajské lesné úrady v počte 8 a obvodné lesné úrady 

v počte 40. 

Sídla obvodných lesných úradov boli zvolené s ohľadom na územnosprávne členenie, výmeru 

lesov, katastrálnu výmeru, počet obyvateľov jednotlivých okresov, dostupnosť sídiel 

obvodných lesných úradov prostriedkami verejnej dopravy a iné regionálne faktory. Sídla 

a územná pôsobnosť krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov podľa 

jednotlivých okresov sú uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o lesoch“). 
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Na základe uznesenia Vlády SR č.371/2003 zo dňa 14.5.2003 bola vykonaná dislokácia 

z krajských úradov a obvodných úradov na krajské lesné úrady a obvodné lesné úrady. Mimo 

agendy, ktorú vykonávali orgány štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva v rámci 

krajských úradov a obvodných úradov, prešla od 1.maja 2004 na krajské a obvodné lesné 

úrady aj agenda pozemkových spoločenstiev podľa zák.č.181/1995 Z.z. 

Od roku 2005 pribudla krajským a obvodným lesným úradom ďalšia agenda. Predovšetkým je 

to agenda vykonávaná na základe zákona č. 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli, 

rozšírená pôsobnosť na základe nového zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z., pôsobnosť 

vyplývajúca z Programu rozvoja vidieka na obdobie rokov 2007-2013 a Nariadenia vlády SR 

č. 369/2007 Z.z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších 

predpisov. 

Treba však uviesť, že túto rozsiahlu a náročnú agendu musí vykonávať stále menší počet 

zamestnancov. V súčasnosti je na krajských a obvodných lesných úradoch zamestnaných 

celkom 234 zamestnancov, z toho v štátnej službe 222 a vo verejnej službe 12. Pokles oproti 

roku 2004 činí 31 štátnozamestnaneckých miest. 

Ako to už bolo konštatované v úvode, v oblasti štátnej správy lesného hospodárstva dominuje 

WEBEBEROVSKÝ koncept byrokracie. Najviac je tento princíp markantný na úrovni krajských 

lesných úradov a obvodných lesných úradov, ktorých riadenie a činnosť nesie jeho typické 

znaky. Štátna správa tu má jasne stanovené ciele a činnosti, ktoré vyplývajú z gescie, ktorú 

dostala v jednotlivých zákonoch. Ide o snahu zabezpečiť fungovanie mechanizmov zákona 

prostredníctvom optimálnych opatrení, pokiaľ možno jednotne a bez odchýlok, viac menej 

rutinným spôsobom (samozrejme so zohľadnením príslušných špecifík konkrétneho konania) 

a uplatňovanie represívneho prístupu (v prípadoch porušenia zákona). Na úrovni krajských 

a obvodných lesných úradov z negatívnych hľadísk je to nie ani tak neschopnosť, ale skôr 

„nemožnosť“ prispôsobiť sa zmenám okolia, čo sa týka zásahu ako do organizácie, tak aj do 

štruktúry vykonávaných činností (tie sú dané zákonmi, ktoré sa v činnosti týchto úradov 

v určitom čase sa javia ako pevné a nemenné). Určitú výnimku z tohto ponímania snáď tvorí 

práve poradenská činnosť, ktorú vykonávajú tieto úrady na základe zákona o lesoch a ktorá 

ponímaná koncepčne už presahuje WEBEBEROVSKÝ koncept. Avšak čo sa týka poradenskej 

činnosti vykonávanej orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva treba povedať, že táto 

nenesie ani znaky „new public managementu“, nakoľko potenciálni, ale aj reálni odberatelia 

tejto služby poradenstvo dostávajú bez akýchkoľvek zmluvne dohodnutých podmienok 

a bezplatne.  
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Na úrovni ministerstva pôdohospodárstva okrem znakov typicky WEBEBEROVSKÉHO 

konceptu už badať aj nástup iných prvkov riadenia, ako to vychádza v koncepte governance. 

Ministerstvo celkom logicky zahŕňa do svojej práce aj spoluprácu na všetkých úrovniach 

riadenia a styku ako s inými orgánmi štátnej správy, tak i s verejnosťou, medzi ktorou vo 

vzťahu k lesom majú samozrejme dominantné postavenie vlastníci lesov, obhospodarovatelia 

lesov, správcovia lesov, rôzne združenia, iné fyzické a právnické osoby a napokon i nevládne 

organizácie. Tu sa už objavuje i prvok vyjednávania, kombinácia rôznych druhov 

rozhodovania, dlhodobé plánovanie, vytváranie informačných sietí a komunikácie. 

 

 

Súčasný stav, postavenie a úlohy štátnej správy lesného hospodárstva na 

Slovensku 
 
V súčasnej dobe štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vykonávajú špecializované 

úrady štátnej správy, ktorými sú obvodné lesné úrady, krajské lesné úrady a Ministerstvo 

pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.  

Osobitné postavenie z hľadiska výkonu štátnej správy má Ministerstvo pôdohospodárstva 

Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo“), ktoré sa ako ústredný orgán štátnej správy 

podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej 

pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisoch.360  

Ministerstvo zabezpečuje úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, 

s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre 

Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v Európskej 

únii a medzinárodných organizáciách. Riadi a kontroluje výkon úradov špecializovanej štátnej 

správy (lesných a pozemkových úradov). Usmerňuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové 

organizácie, ktorých je zriaďovateľom (z lesníckych uvedieme Národné lesnícke centrum, 

Štátne lesy Tatranského národného parku) a štátne podniky, ktorých je zakladateľom (LESY 

Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik). 

                                                 
360 STEINER, P: Prehľad Úloh verejnej správy, s.1  
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Ministerstvo vydáva všeobecne záväzné právne predpisy (vyhlášky a výnosy, ktoré sa 

vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky), smernice a metodické pokyny (ktoré sa 

zverejňujú vo Vestníku ministerstva a na webovej stránke ministerstva) na zjednotenie 

postupu pri riešení určitých činností, vypracúva koncepcie rozvoja na úseku štátnej správy 

a odvetvia lesného hospodárstva a preskúmava rozhodnutia podľa osobitných predpisov. 

Ministerstvo ďalej skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje 

dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie 

rozvoja lesného hospodárstva a ostatných zverených oblastí a riešenia základných otázok, 

ktoré predkladá vláde.  

Stará sa tiež o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy 

zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dbá na dodržiavanie zákonnosti 

v oblasti lesného hospodárstva a v iných oblastiach, ktoré spadajú do jeho kompetencie. Pri 

plnení svojich úloh ministerstvo spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, 

vymieňa si s nimi potrebné informácie a podklady a prerokúva s inými ústrednými orgánmi 

opatrenia, ktoré sa ho dotýkajú.361 

Vo svojej činnosti využíva podnety a skúsenosti orgánov štátnej správy, Národného 

lesníckeho centra a jeho ústavov (Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ústav lesníckeho 

poradenstva a vzdelávania Zvolen, Ústav lesných zdrojov a informatiky Ústav pre 

hospodársku úpravu lesov Zvolen). Tieto poveruje zabezpečením vybratých činností výkonnej 

povahy a zapája do prác najmä na riešení otázok koncepčnej, projekčnej, organizačnej a 

vzdelávacej povahy. Ďalej vo svojej práci využíva poznatky a podnety aj iných orgánov, 

organizácií a záujmových združení (Slovenská lesnícka komora, ÚNIA regionálnych združení 

vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a iné regionálne združenia vlastníkov neštátnych 

lesov), rovnako ako i občanov.  

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy plní svoje úlohy v súčinnosti s príslušnými 

organizáciami zamestnancov a odborovými orgánmi, najmä s nimi prerokúva návrhy 

závažných opatrení týkajúcich sa životnej úrovne, sociálnych a kultúrnych potrieb 

zamestnancov. 

Konkrétne kompetencie z hľadiska vecnej príslušnosti pre rozhodovanie a ostatné konania 

ministerstva, krajských a obvodných lesných úradov na úseku výkonu štátnej správy lesného 

hospodárstva sú taxatívne uvedené v zákone o lesoch. Okrem úloh vyplývajúcich zo zákona 

o lesoch ministerstvo a lesné úrady vykonávajú štátnu správu aj na úseku poľovníctva (podľa 

                                                 
361 GRMAN, Š. 1997: Základy organizácie štátu a územnej samosprávy, s. 9-10  
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zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov 

vydaných na jeho základe), na úseku vedenia registra pozemkových spoločenstiev (podľa 

zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov) 

a podľa zákona č. 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších 

predpisov. Tiež sú dotknutými orgánmi štátnej správy podľa iných zákonov, v konaniach 

vykonávaných inými orgánmi štátnej správy.  

Pri svojej činnosti sa orgány štátnej správy lesného hospodárstva riadia celým radom ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú výkon činnosti a postup správnych 

orgánov, prípadne činnosť iných fyzických a právnických osôb, pokiaľ im zákon zveril 

právomoci orgánu verejnej správy. Takýmito právnymi predpismi sú predovšetkým zákon 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií), zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

právnych predpisov, zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 145/1995 Z.z. o kolkových známkach v znení neskorších predpisov a iné zákony a 

vykonávacie predpisy vydané na základe týchto a iných zákonov. 

 

 

Niektoré skúsenosti z konaní lesných úradov s inými orgánmi verejnej 

správy  

 
Z hľadiska kompetencií, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane prírody a krajiny“) je jedným z tých 

zákonov, ktorého niektoré ustanovenia sú riešené aj v zákone o lesoch, čím vzniká situácia, že 

v tej istej veci konajú orgány štátnej správy lesného hospodárstva podľa zákona o lesoch a 

tiež orgány štátnej správy životného prostredia podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Takto parciálne delená vecná príslušnosť orgánov štátnej správy vo vzťahu k lesom a ich 

obhospodarovaniu, resp. vo vzťahu k stavu lesa a zodpovednosti za jeho stav, vnáša duálnosť 

do zodpovednosti za výkon štátnej správy a za obhospodarovanie a stav lesa. Uvedieme iba 

niekoľko prípadov. 

Podľa § 103 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny sú vyjadrenia orgánov ochrany prírody 

považované pre všetky iné orgány štátnej správy za záväzné stanoviská. V praxi to znamená, 
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že iné orgány štátnej správy nemôžu činnosť povoliť, pokiaľ záväzné stanovisko orgánu 

ochrany prírody je negatívne. Podobne obmedzenia orgánov ochrany prírody často zakladajú 

celý komplex obmedzení v bežnom obhospodarovaní lesných pozemkov. Týmto postupom 

dochádza k tomu, že orgány ochrany prírody vo svojich stanoviskách vecne vymedzia rozsah 

obmedzení bežného obhospodarovania lesných pozemkov, ktoré v procese konania ale 

uplatňuje vo vzťahu k účastníkom konania orgán štátnej správy lesného hospodárstva. Takýto 

postup, napríklad pri obnove lesného hospodárskeho plánu, je potrebné považovať za 

nesprávny, nakoľko uplatňovať obmedzenia v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny 

prislúcha orgánom štátnej ochrany prírody a nie orgánom na úseku lesného hospodárstva. 

Súčasný stav poukazuje na potrebu zjednotenia rámcového spektra názorov tak, aby ako 

obhospodarovanie lesov, tak i ochrana lesa boli vnímané ako činnosti vykonávané v prospech 

zachovania lesa a lesných ekosystémov. Zrejme nikto totiž nespochybňuje, že za správnosť 

lesného hospodárskeho plánu, so všetkými dôsledkami po realizovaní navrhovaných 

hospodárskych (ale aj účelovo vykonaných) opatrení, zodpovedá krajský lesný úrad, ktorý 

plán schválil. 

Východisko zo situácií, kedy jedna vec je riešená dvomi kompetenčnými zákonmi prakticky 

vždy predstavuje iba zmena príslušných ustanovení legislatívy a delegovanie príslušnej 

kompetencie na tú štátnu správu, ktorá bude v konečnom dôsledku niesť aj spoločenskú 

zodpovednosť za danú oblasť. Problematika kompetencií vo všeobecnosti je typickou 

ukážkou potreby riešenia vyjednávaním, ktorá sa ako jedna z dominantných charakteristík 

objavuje v koncepte governance.  

Rovnako je nevyhnutná zmena filozofie vo veci sprístupňovania lesov vo veľkoplošných 

chránených územiach, kde budovanie lesných ciest podľa zákona zakázané nie je, avšak 

v skutočnosti je prostredníctvom inštitútu udeľovania súhlasov, resp. nesúhlasov orgánov 

životného prostredia tento proces značne komplikovaný, v niektorých prípadoch až nereálny, 

keď konanie o súhlase na stavbu lesnej cesty je v praxi menené na konanie zakazujúce 

výstavbu lesných ciest v príslušných chránených územiach. 

Určitý druh problémov v praxi predstavujú aj prípady, kedy iné konajúce orgány štátnej 

správy opomenú na konanie prizvať všetky ďalšie dotknuté orgány štátnej správy a konajú 

a rozhodnú bez orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (napr. pri povoľovaní stavby na 

lesných pozemkoch), alebo nevyžadujú od investorov stavieb pri lese povolenie na 

umiestnenie stavby vo vzdialenosti do 50 m od lesa (ktoré vydáva územne príslušný obvodný 

lesný úrad). Samozrejme, že k takýmto prípadom dochádza iba v ojedinelých prípadoch a nie 
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je teda možné sa na tieto pozerať ako na pravidlo, avšak v takom prípade je potrebné ich riešiť 

vzájomnou výmenou informácií medzi príslušnými úradmi. 

Problémov vo výkone štátnej správy lesného hospodárstva je samozrejme podstatne viac, tu 

sme poukázali iba na niektoré z nich, ktoré sa týkajú ochrany prírody a krajiny, ale aj iných 

oblastí, ktoré zasahujú do konaní orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a ktoré 

v budúcom období bude určite potrebné doriešiť v záujme zefektívnenia výkonu štátnej 

správy.  

Vo všeobecnosti pri spoločných konaniach s inými orgánmi štátnej správy, podobne ako pri 

každej ľudskej činnosti platí, že mnohokrát je to konanie aj o ľuďoch a ich odbornom 

a ľudskom potenciáli, či dokážu veci riešiť nestranne a odborne, v záujme dosiahnutia 

spoločného cieľa, alebo je konanie poznačené neúmernou dávkou subjektivizmu, ktorý do 

konania dokáže vniesť prvok zaujatosti a v konečnom dôsledku aj nesprávnosti. 

 

 

Záver 
 

Z hľadiska historického, ale i po zohľadnení ostatných kritérií na základe doterajších 

skúseností sa nedá povedať, že by v krátkej budúcnosti (10 rokov) bolo možné uvažovať so 

zásadnou zmenou konceptu fungovania štátnej správy na Slovensku, štátnu správu lesného 

hospodárstva nevynímajúc. Ako to už bolo uvedené vyššie, pokiaľ doteraz aj došlo k zmenám 

v organizácii orgánov štátnej správy lesného hospodárstva (integráciou, decentralizáciou), 

vždy to boli zmeny, ktoré sa predovšetkým týkali postavenia týchto úradov v celkovom 

systéme štátnej správy, pričom metodika a spôsob fungovania zostali prakticky zachované. 

Napokon previazanosť s inými orgánmi štátnej správy a priama väzba na štátny rozpočet 

stavajú úrady špecializovanej štátnej správy lesného hospodárstva do pozície jedného 

z prvkov v systéme spoločnosti, ktorý bude zrejme i z dlhodobého hľadiska súčasťou 

WEBEBEROVSKÉHO konceptu riadenia štátnej správy so všetkými pozitívnymi, ale aj 

negatívnymi znakmi.  
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Corporate governance v lesníctve  
 

Rastislav Šulek 

 

 

Pojem corporate governance 
 

Corporate governance je stále významnejším a neustále sa vyvíjajúcim aspektom riadenia 

všetkých podnikov bez ohľadu na ich veľkosť či právnu formu. Pojem „corporate 

governance“ sa do slovenského jazyka najčastejšie predkladá ako dobrá správa a riadenie 

podniku. Odborné definície tento pojem vymedzujú ako súbor pravidiel upravujúcich vzťahy 

medzi exekutívnym vedením spoločnosti a jej štatutárnymi orgánmi, akcionármi a ďalšími 

zaintere 

Samotný obsahový význam pojmu corporate governance je v súčasnosti potrebné vnímať 

v širšom i v užšom zmysle slova362. V širšom význame predstavuje corporate governance 

výkonné a legislatívne metódy a postupy, ktoré určujú ako má podnik udržiavať vyvážený 

vzťah medzi podnikom a tými, ktorí vstupujú do procesu jeho fungovania z interného 

prostredia (vlastníci, riadiace orgány podniku, výkonní pracovníci) alebo externého prostredia 

(zákazníci, investori, vláda, široká verejnosť). Podstatou corporate governance je tak 

definovanie strategických zámerov podniku a cieľová orientácia podniku a v neposlednom 

rade aj efektívna komunikácia medzi zúčastnenými subjektami (hlavne vo vzťahu k verejnosti) 

ako rozhodujúci predpoklad ich spokojnosti, pretože bez fungovania tejto komunikácie nie je 

možné zabezpečiť efektívnu realizáciu strategických zámerov všetkých zúčastnených strán. 

V užšom význame predstavuje corporate governance v princípe formálny systém 

zodpovednosti vrcholového manažmentu voči vlastníkom podniku (voči akcionárom, 

majiteľom obchodných podielov, resp. v prípade verejných podnikov voči štátu, obci či voči 

širokej verejnosti). V tomto prípade sa pojem corporate governance obsahovo približuje 

pojmu „výkon vlastníckych práv“, ktorý je v prvom rade spojený s konkrétnym právnym 

poriadkom, resp. právnymi normami hlavne v oblasti súkromného práva (v rámci 

občianskeho či obchodného práva), čiastočne aj v oblasti verejného práva (v rámci 

hospodárskeho či finančného práva). Podstatou corporate governance v tomto prípade je 

                                                 
362 KLÍROVÁ, J. 2001 
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vytvorenie funkčnej štruktúry orgánov, ich legislatívne ukotvenie v podnikových 

dokumentoch a v priamom výkone správnej moci. 

 

 

Strategické riadenie podniku 
 

Pojem riadenie je v súčasnosti jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich termínov v širokom 

spektre socio-ekonomických disciplín. Riadenie ako súbor poznatkov je výsledkom vedy, 

skúseností i umenia riadiť.  Riadenie ako praktická činnosť i ako vedná disciplína vychádza 

zo systémového prístupu, ktorý vyplýva z orientácie súčasného vedeckého skúmania 

postupujúceho od analýzy jednoduchých objektov k analýze zložitých objektov, ktoré spolu 

vytvárajú určitý systém. 

Riadenie vo všeobecnosti možno definovať ako pôsobenie subjektu riadenia na objekt 

riadenia za účelom jeho optimálneho fungovania a vývoja. Pojem „fungovanie“ znamená 

udržať objekt riadenia v rámci danej kvality (napr. udržať podiel podniku na trhu alebo udržať 

súčasnú mieru zisku). Pojem „vývoj“ znamená previesť objekt riadenia na kvalitatívne vyšší 

vývojový stupeň (napr. zvýšiť podiel podniku na trhu alebo zvýšiť ziskovosť podniku). 

Strategické riadenie vzniklo ako produkt hľadania nových metód riadenia podniku v zložitých 

podmienkach trhového prostredia. Pojem „stratégia“ je odvodený od gréckeho slova strategos 

(generál) – pôvodne sa teda tento pojem vzťahoval na umenie riadenia vojenských operácií, 

resp. na vedu o plánovaní a vedení vojenských operácií. Až následne, v druhej polovici 20. 

storočia, prenikol pojem stratégia zo sveta vojenstva do sveta podnikania. 

V päťdesiatych rokoch sa stratégia a strategické riadenie považovali za istý rámec, ktorý 

bližšie neurčeným spôsobom ovplyvňuje všetky aktivity podniku. V šesťdesiatych rokoch sa 

prvýkrát stratégia definovala prostredníctvom vzťahu medzi podnikom a jeho okolím, ktorý 

sa nazýval strategická pozícia363. Autori z tohto obdobia364 považuje stratégiu za unifikovaný 

a integrovaný plán, ktorý sa tvorí počas formálneho procesu strategického plánovania a na 

základe ktorého podnik presadzuje svoje ciele. Stratégia ako výsledok racionálnych úvah 

predstavuje určenie základných dlhodobých cieľov podniku, spôsobov ich dosiahnutia a 

alokáciu zdrojov nevyhnutných na uskutočnenie týchto cieľov. Podniková stratégia sa tak 

považuje za nevyhnutný nástroj adaptácie podniku na zmeny v jeho okolí. Tvrdí, že 

                                                 
363 ANSOFF, I. 1965: Corporate Strategy. McGraw–Hill, Inc., New York, 241 pp 
364 CHANDLER, A. D. 1962: Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. The 
MIT Press, Cambridge, 463 pp 
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racionálne ekonomické ciele podniku určujú výber produktov a trhov a následne podnik 

prispôsobuje všetky svoje organizačné štruktúry týmto produktom a trhom. 

V modernej definícii stratégie sa uznáva význam strategického plánovania, stratégia sa však 

nepovažuje za výsledok tohto plánovania, ale formuje sa postupne (cestou logického 

inkrementalizmu) počas realizácie jednotlivých činností a na základe pôsobenia prostredia. 

Výsledná stratégia potom zahŕňa jednak plánované stratégie, ktoré sa realizujú, ako aj všetky 

ostatné pôvodne neplánované stratégie, ktoré sa môžu objaviť pri realizácii plánovaných 

stratégií365. Títo autori považujú stratégiu za plán (účelový návrh stratégie), manéver (úskok 

ako zmiasť súperov),  šablónu (náhodný návrh stratégie), pozíciu (postavenie podniku vo 

vzťahu k jeho okoliu ) a perspektívu (budúci stav podniku). 

Na základe uvedených definícií možno rozdeliť aj koncepcie strategického riadenia, resp. 

prístupy k strategickému riadeniu do dvoch skupín: 

1. Normatívny (preskriptívny) prístup chápe strategické riadenie ako proces racionálneho 

plánovania, ktorého výsledkom je súbor pravidiel o cieľoch podniku a prostriedkoch na 

ich dosiahnutie. Dôležitá je tu cieľová orientácia, t.j. odpoveď na otázku „čo“. 

Prostredníctvom strategického riadenia sa definuje ideálny vzťah medzi silnými stránkami 

podniku a príležitosťami prostredia. Problémom je, že v tomto prípade sa považuje 

prostredie za statické a predpokladá sa, že v budúcnosti, keď sa bude zvolená stratégia 

realizovať, bude rovnaké ako v súčasnosti, resp. sa predpokladá, že budúci stav prostredia 

možno odhadnúť dostatočne presne na zvolenie vhodnej stratégie.  

2. Pozitívny (deskriptívny) prístup chápe strategické riadenie ako strategické spoznávanie, 

t.j. ako určenie poslania podniku a široko definovaných cieľov, ktoré sa postupne adaptujú 

na neustále sa meniace podmienky prostredia. Dôležitá je tu procesná orientácia, t.j. 

odpoveď na otázku „ako“. Kým v prípade normatívneho prístupu sa budúci stav prostredia 

len predpokladá a vhodná stratégia sa určí na základe tohto predpokladu, podľa 

pozitívneho prístupu sa prostredie neustále hodnotí a analyzuje a realizovaná stratégia sa 

mu pružne prispôsobuje.  

 Výsledkom procesu strategického plánovania je formulácia základných stratégií (tab. 

1). Hoci existuje veľké množstvo definícií stratégie a strategického riadenia, všetky definície 

majú určité spoločné črty: 

- stratégia vychádza z dlhodobých cieľov podniku, pričom tieto ciele sa dajú dosiahnuť 

prostredníctvom realizácie zvolenej stratégie, 

                                                 
365 MILES, R. E., SNOW, C. C. 1978: Organizational Strategy, Structure and Process. McGraw–Hill, Inc., New 
York, 274 pp 
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- za oblasť strategického riadenia je v podniku zodpovedný vrcholový manažment, 

- jednou z hlavných úloh strategického riadenia je predpovedať budúci stav prostredia a 

vývoj podniku, 

- informácie, ktoré sa využívajú v strategickom riadení, sú obyčajne agregované, neurčité a 

nedokonalé, 

- všetky strategické rozhodnutia sú jedinečné, 

- absolútne optimálne strategické riadenie sa nedá v praxi dosiahnuť. 

Tabuľka č. 11: Hierarchické členenie stratégie   

Úroveň 
strategického 

riadenia 
Charakteristika stratégie Obsah stratégie 

vlastnícka 
stratégia 

 

- stratégia na úrovni vlastníkov kapitálu 
- výraz záujmov vlastníka východiskový 

bod pre vrcholové vedenie podniku 
vychádza z kapitálovej sily vlastníkov a 
ich spoločenskej zodpovednosti 

- charakter investičnej a finančnej 
stratégie 

- veľkosť investície 
- miesto investície 
- doba návratnosti 
- očakávaný výnos 
- miera rizika 
 

podniková 
stratégia 

 

- stratégia na úrovni vrcholového 
vedenia podniku 

- ako usporiadať súbor podnikaní, v 
ktorých podnik pôsobí, aby sa dosiahli 
ciele podniku 

- hlavnou úlohou je riadiť portfólio 
podnikaní 

- typická v diverzifikovaných podnikoch 

- alokácia kapitálu do jednotlivých 
podnikaní 

- rozšírenie/zúženie portfólia 
- vytváranie konkurenčných výhod 
 

podnikateľská 
stratégia 

 

- stratégia na úrovni podnikateľských 
jednotiek 

- ako vytvoriť a posilňovať konkurenčnú 
pozíciu na trhu 

- ak podnik pôsobí len v jednom odvetví, 
podnikateľská stratégia je prakticky 
totožná s podnikovou stratégiou 

- formulácia reakcie na zmeny v odvetví 
- formulácia konkurenčných opatrení 
- riešenie špecifických problémov 

typických pre danú podnikateľskú 
jednotku 

- rozšírenie/zúženie výrobnej kapacity 

funkčná stratégia 
 

- stratégia na úrovni funkčných oblastí 
- ako riadiť funkčné aktivity 
- konkretizuje a detailizuje 

podnikateľskú stratégiu 
- navrhuje metódy a cesty, ako splniť 

ciele funkčných procesov 
- vypracúva sa pre všetky funkčné 

procesy v podniku 

- výroba 
- marketing 
- financie 
- ľudské zdroje 
- administratíva 

V súčasnosti má strategické riadenie charakter predvídavého plánovania orientovaného na 

budúcnosť. Úlohou strategického plánovania v podniku je predvídať rozličné budúce stavy a 

vybrať ten, ktorý je z pohľadu dosiahnutia cieľov podniku najvhodnejší. Prostredníctvom 

stratégie sa definuje žiadaný stav podniku v budúcich podmienkach. 

Samotný proces strategického riadenia možno rozčleniť do troch samostaných etáp, pričom 

v rámci každej z nich možno identifikovať niekoľko krokov: 

A. Formulovanie cieľov: 
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1. formulovanie vízie, 

2. formulovanie poslania, 

3. formulovanie špecifických cieľov. 

B. Formulovanie stratégie: 

4. analýza externého prostredia, 

5. analýza interného prostredia, 

6. výber stratégie na podnikateľskej úrovni, 

7. výber stratégie na podnikovej úrovni. 

C. Implementácia stratégie: 

8. návrh organizačných zmien, 

9. návrh administratívnych opatrení, 

10. kontrola stratégie. 

Špecifiká strategického riadenia v lesnom podniku sú znázornené na obr.20.  

 

 Lesný 
hospodársky 

plán 

   
Ciele lesného podniku 

 

 

     
 

  

 
 

  
Situačná analýza 

 
  Informácie   Analýza trhu  Vnútorná 
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- ohrozenia 
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 Základné strategické 
rozhodnutia 

   
 

 

  Implementácia stratégie 

 
Obrázok 20:  Proces strategického riadenia v lesnom podniku 
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Cieľová orientácia podniku 
 

Východiskovou fázou procesu strategického riadenia je formulácia cieľov podniku. Ciele 

podniku určujú hranice, v ktorých sa varianty stratégie formulujú a kritériá, podľa ktorých sa 

varianty stratégie vyberajú. Rozlišujú sa: 

a) vrcholový cieľ, ktorý zahŕňa víziu a poslanie podniku a  

b) špecifické ciele. 

Vízia predstavuje príťažlivý obraz podniku vo vzdialenejšej budúcnosti, poslanie odpovedá na 

otázku, prečo podnik existuje a špecifické ciele konkretizujú poslanie podniku. 

Vízia podniku načrtáva predstavu o budúcom smerovaní podniku, pričom zachytáva javy 

a trendy, ktoré sú dnes nevýrazné a hmlisté. Ich odhalenie nie je výsledkom podrobných 

analýz, naopak, rozhodujúcu úlohu zohráva intuícia, fantázia a predvídavosť. Vízia, ktorá 

odráža hodnoty riadiacich pracovníkov i ostatných zamestnancov podniku, neodpovedá na 

otázku „Čo podnik môže robiť?“ ale hlavne na nasledovné otázky: 

− Kam sa chceme (kam by sme sa chceli) dostať? 

− Čo máme (mali by sme) robiť? 

− Akí by sme mali (by sme chceli) byť? 

Vízia podniku ako základné podnikové krédo má dve zložky – emocionálnu a racionálnu. 

Kľúčová ideológia, t.j. emocionálna zložka, predstavuje súbor ideí, ktoré definujú, za čo sa 

podnik považuje. Ako taká predstavuje zdroj inšpirácie a orientácie, pričom stojí na 

základných hodnotách podniku – ide o tzv. princípy požadovaného správania (napr. šetrnosť 

k životnému prostrediu, ústretovosť k zákazníkovi, rešpekt k zamestnancovi, plnenie dohôd a 

podobne). Predvídaná budúcnosť, t.j. racionálna zložka vízie podniku, predstavuje tzv. 

odvážny cieľ (cieľ na obdobie 10 – 30 rokov), ktorý zjednocuje úsilie, vyvoláva nadšenie, či 

podnecuje k pokroku (napr. výzva H. Forda: „Demokratizujme automobil!“). 

Poslanie podniku určuje smer, ktorým sa má podnik uberať. Pri formulácii poslania treba 

definovať, v akom podnikaní sa podnik nachádza v súčasnosti a ako, resp. kedy sa má 

podnikanie zmeniť v budúcnosti. Poslanie podniku sa mení v súlade so zmenami vo 

vonkajšom prostredí podniku, so zmenami na trhu. Podstatou poslania podniku je 

identifikovanie podnikania – inými slovami, sú to odpovede na štyri kľúčové otázky: 

1. aké sú potreby zákazníkov – ČO? (výrobky, služby, uspokojovanie potrieb), 

2. aké sú spotrebiteľské skupiny – KTO? (identifikácia zákazníkov, segmentácia trhov), 
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3. aké činnosti sa používajú – AKO? (voľba konkurenčnej stratégie, rôzne formy externej 

podpory), 

4. aké sú dôvody existencie podniku – PREČO? (koncentrovaná odpoveď na predchádzajúce 

tri otázky, dôležitý je nielen zisk, ale celkový blahobyt spoločnosti). 

Poslanie vzniká v prostredí rôznych záujmových skupín, ktoré ovplyvňujú strategickú 

orientáciu podniku, a tak sa podieľajú na realizácii strategických zámerov. Vonkajšiu 

záujmovú skupinu tvoria zákazníci, investori, dodávatelia, vláda, odbory a široká verejnosť. 

Oboznamujú sa s poslaním podniku prostredníctvom verejných vyhlásení, podnikových 

sloganov či prostredníctvom názvu podniku. Vnútornú záujmovú skupinu tvoria vlastníci 

podniku, riadiace orgány podniku a výkonní pracovníci podniku. S poslaním podniku sa 

oboznamujú prostredníctvom interných podnikových vyhlásení, systému hodnôt podniku 

a podnikovej kultúry. Ako príklad je v tab. 12 uvedené poslanie lesných podnikov 

obhospodarujúcich štátne lesy vo vybraných krajinách EÚ. 

 

Tabuľka č. 12: Poslanie lesných podnikov obhospodarujúcich štátne lesy vo vybraných 

krajinách EÚ 

Podnik Poslanie 
Lesy SR, š.p. 

(Slovenská republika) 
- spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej 

republiky 

Lesy České republiky, s. p. 
(Česká republika) 

- trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch založené na 
maximálnom využití tvorivých síl prírody, ktoré zaistia 
nepretržité a vyvážené plnenie produkčných funkcií zverených 
lesov 

Österreichische Bundesforste AG 
(Rakúsko) 

- byť kompetentným, flexibilným a moderným podnikom s cieľmi 
v oblasti lesníctva, ekológie, ekonomiky a obchodu 

- uspokojovať požiadavky trhu, potreby jednotlivých zákazníkov 
i ostatných zúčastnených strán 

Metsähallitus 
(Fínsko) 

- byť hlavným poskytovateľom lesníckych a prírodných služieb 
- zodpovedné obhospodarovanie a využívanie prírodných zdrojov 

založené na nasledovných hodnotách: koncentrácia na 
zákazníkov, blahobyt pre zamestnancov, spolupráca a rentabilita 

Forestry Commission 
(Veľká Británia) 

- chrániť a rozširovať lesy Veľkej Británie a zvýšiť ich hodnotu 
pre spoločnosť a prostredie 

- byť lídrom v rozvoji a podpore trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov a podporovať ho v celej krajine 

 

Špecifické ciele podniku predstavujú záväzok dosiahnuť konkrétne výsledky v konkrétnom 

čase. Vyjadrujú množstvo, druh a termín splnenia požadovaného výsledku. Hoci hlavná 

zodpovednosť za formulovanie cieľov spočíva na vrcholovom vedení podniku, najlepší 

spôsob ako prinútiť nižšie riadiace úrovne a ostatných zamestnancov podniku, aby pochopili 

a prijali ciele, je zapojiť ich do procesu zostavovania cieľov podniku. Tým je splnená aj 

ďalšia úloha vedenia podniku – integrovať ciele podniku s osobnými cieľmi jednotlivých 
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pracovníkov tak, aby ich osobné ciele boli dosiahnuteľné v rámci podnikových štruktúr 

(vedenie podniku musí vytvárať podmienky, ktoré minimalizujú rozpor medzi podnikovými 

cieľmi a osobnými cieľmi). Ciele podniku a osobné ciele jednotlivých pracovníkov nemusia 

byť zhodné, musia však byť zladiteľné 

Veľký význam má hierarchia cieľov z časového hľadiska. Dlhodobé ciele majú za úlohu 

stanoviť požadované výsledky napr. na 5 a viac rokov, čím nútia podnik, aby už v súčasnosti 

prijal také opatrenia, ktoré mu umožnia dosiahnuť tieto výsledky. Sú zamerané na 

dosahovanie efektívnosti v zmysle účelnosti (určujú, či podnik bude robiť správne veci). 

Krátkodobé ciele vyjadrujú, aké okamžité výsledky sa majú dosiahnuť a súčasne slúžia ako 

postupné ciele na dosahovanie dlhodobých výsledkov. Sú zamerané na dosahovanie 

efektívnosti v zmysle hospodárnosti (určujú, či podnik bude robiť veci správne). 

Každý podnik má dva základné ciele: 

1. zachovanie podniku – jeho dlhodobé udržanie sa pri živote (prežitie) a  

2. rast podniku – zvyšovanie jeho ekonomickej sily. 

Ekonomické ciele podniku sú zamerané na optimalizáciu efektívnosti celkového 

reprodukčného procesu – hlavným ekonomickým cieľom podniku je maximalizácia dlhodobej 

návratnosti používaných zdrojov. Ciele podniku musia byť formulované pre všetky oblasti, 

ktoré sú nevyhnutné pre existenciu podniku – rozlišujú sa finančné ciele, marketingové ciele, 

výrobné ciele, technické a technologické ciele, personálne ciele a podobne (tab. 13). 

Správne formulovaný cieľ musí spĺňať tieto požiadavky: 

− musí byť jasný, stručný a zrozumiteľný, 

− musí byť merateľný, teda vyjadrený kvantitatívne, 

− musí obsahovať časový rámec splnenia,  

− musí sa spájať s výsledkom a nie s činnosťou (nezamieňať ciele za prostriedky!), 

− musí byť náročný, ale splniteľný.  
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Tabuľka č. 13: Možnosti formulácie cieľov podniku 

Druh cieľov Formulácia cieľov 

Celkové ciele podniku 

- maximalizácia ekonomického rastu 
- dlhodobé udržanie sa pri živote (zachovanie existencie) 
- dlhodobý rozvoj a prosperita 
- zachovanie stability podniku 
- rast veľkosti podniku 
- rast trhovej hodnoty podniku 
- rast konkurencieschopnosti podniku 

Výrobné ciele 
- rast objemu produkcie 
- rast kvality produkcie 
- zvýšenie prispôsobivosti a pružnosti výrobného programu 

Finančné ciele 

- maximalizácia dlhodobého zisku 
- maximalizácia príjmov 
- maximalizácia likvidity 
- maximalizácia zisku z finančného kapitálu 
- návratnosť investícií 

Marketingové ciele 

- maximalizácia zisku z predaja 
- rast podielu na trhu 
- získanie vedúceho postavenia na trhu 
- vytvorenie nových trhov 
- rast dobrej povesti podniku (prestíž podniku) 

Technologické ciele - zavádzanie inovácií 
- zavádzanie environmentálne vhodných postupov 

Personálne ciele - kvalitné pracovné podmienky 
- rast zamestnanosti 

 

 

Efektívna komunikácia 
 

V súčasnosti v procese globalizácie, internacionalizácie a rastúcej konkurencie nadobúda 

efektívna komunikácia s verejnosťou, ktorá je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou 

komunikačnej stratégie každého podniku, čoraz väčší význam. Využívanie postupov a 

nástrojov komunikácie sa v súčasnosti stalo nevyhnutným predpokladom efektívneho riadenia 

všetkých podnikov, vrátane podnikov v sektore lesného hospodárstva. Pre lesné podniky to 

platí dvojnásobne, a to hlavne z toho dôvodu, že lesné podniky plnia práve významné 

celospoločenské a environmentálne funkcie366 

Ako uvádzajú klasickí autori 367 , komunikáciu možno chápať v užšom a širšom zmysle. 

Komunikáciu v širšom zmysle predstavujú všetky procesy transferu informácií vzťahujúce sa 

na technické, biologické, psychické, fyzikálne a sociálne informačné prepojovacie systémy. 

Komunikáciou v užšom chápaní sa rozumie proces porozumenia, zhody a sprostredkovania 

určitého zmyslu a významu medzi živými tvormi. Komunikácia predstavuje prostriedok, 

                                                 
366  LICHÝ, J. 2008: Prezentácia lesných podnikov v masmédiách, In: „Financovanie 2008 Lesy - drevo, 
Medzinárodná vedecká konferencia, TU vo Zvolene, 8 s. 
367 MALETZKE, G. 1963: Psychologie der Massenkommunikation. Hamburg, 425 s. 
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pomocou ktorého sa ľudia spájajú na dosiahnutie spoločného cieľa. Komunikáciu možno vo 

všeobecnosti definovať ako proces prenášania informácií od jednej osoby, resp. skupiny osôb 

k druhej osobe, resp. skupine osôb368. Efektívna komunikácia je odoslanie správy takým 

spôsobom, aby prijatá správa bola svojím významom veľmi blízka zamýšľanej správe. 

Manažéri v podniku zodpovední za komunikáciu s verejnosťou musia v rámci strategického 

rozhodovania o prezentácii podniku najskôr zodpovedať nasledovné otázky369: 

1. Aké konkrétne správy chceme prenášať? 

2. Aké cieľové skupiny chceme osloviť, resp. zaujať? 

3. Ako urobiť správy pre vybrané médiá zaujímavými? 

4. Ktoré nástroje mediálnej práce využijeme na spracovanie správ? 

Prvé dve otázky si musí komunikátor zodpovedať sám, a to v rámci celkovej stratégie 

podnikovej komunikácie. Na druhé dve otázky neexistuje jednoznačná odpoveď, a preto je tu 

potrebné vychádzať z poznatkov teórie práce s médiami. Vo vzťahu k charakteristikám 

podniku efektívnu komunikáciu ovplyvňujú veľkosť podniku, aktivity konkurencie, lokalita 

podniku, regionálne problémy, znalosť problematiky práce s verejnosťou, krízové situácie, 

atmosféra vo vnútri podniku, prístupy k riešeniu problémov. 

Na Slovensku aktívna komunikácia s verejnosťou nadobúda čoraz viac na význame v štátnych 

i neštátnych lesníckych organizáciách. Je až zarážajúce, že v 90-tych rokoch minulého 

storočia sa takejto komunikácii na úrovni jednotlivých lesníckych subjektov, dokonca ani na 

úrovni orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, nevenovala takmer žiadna pozornosť370. 

Zaznamenali sa len ojedinelé, nesystematické a nekoordinované aktivity, pretože lesné 

podniky sa dlhodobo spoliehali na pozitívne vnímanie lesníctva širokou verejnosťou. 

Nedostatočný kontakt s verejnosťou spočíval aj v nedostatočnej ústretovosti predstaviteľov 

odvetvia lesného hospodárstva pri zabezpečení pravidelného a operatívneho kontaktu 

s médiami. 

Lesné hospodárstvo je v komunikačnej defenzíve, a to aj napriek tomu, že tu existuje 

obrovský potenciál k tomu, aby celý lesnícky sektor bol vnímaný pozitívne. Masmediálna 

komunikácia v lesných podnikoch je relatívne novou podobou v rámci komunikácie 

s verejnosťou ako súčasti samotnej práce s verejnosťou. Je o to dôležitejšia, že lesné podniky 

                                                 
368 SEDLÁK, M. 1997: Manažment. Elita, Bratislava, 456 s. 
369 KOBZINA, M., BACHHOFER, M. 2005: Medienarbeit. Universität für Bodenkultur, Wien, 132 s. 
370 MARUŠÁKOVÁ, Ľ., LEHOCKÁ, J., SARVAŠ, M. 2006: Koncepcia Public Relations – Stratégia komunikácie 
v lesnom hospodárstve. NLC Zvolen, 47 s. 
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sú v súčasnosti nositeľmi významným celospoločenských a environmentálnych hodnôt, na 

zachovaní ktorých má záujem najširšia verejnosť371. 

Potreba systematickosti v oblasti komunikácie s verejnosťou prostredníctvom masmédií 

viedla v roku 2006 k vytvoreniu spoločnej pracovnej skupiny na koordináciu procesu 

komunikácie. Národné lesnícke centrum vo Zvolene prostredníctvom svojho Ústavu 

lesníckeho poradenstva a vzdelávania vypracovalo návrh stratégie komunikácie v lesníctve, 

kde sa definovali ciele, cieľové skupiny, komunikačné posolstvá i nástroje a opatrenia na 

dosiahnutie špecifických cieľov. Pretože komunikácia s verejnosťou sa dotýka celého lesného 

hospodárstva, zriadila sa pre komunikáciu s verejnosťou pracovná skupina, ktorú tvoria 

predstavitelia kľúčových lesníckych inštitúcií. Jej cieľom je vytvorenie podkladu pre spoločnú 

lesnícku stratégiu komunikácie a zjednotenie lesníkov a lesníckych inštitúcií na spoločnú 

prezentáciu svoju činnosť a presadzovanie oprávnených záujmov. 

Vzťahy s médiami sú prvoradým spôsobom, ako si získať podporu širokej verejnosti. Ten, kto 

o sebe nehovorí, dostane sa do médií len veľmi zriedka, aj to primárne v negatívnom zmysle. 

Rozhodujúci je preto proaktívny prístup k médiám. Najlepším spôsobom ako komunikovať 

s masmédiami je pomáhať im získavať informácie, ktoré by mohli zverejňovať v záujme 

samotného komunikátora v podniku. Pritom treba dodržiavať zásady a pravidlá pravdivosti, 

presnosti, jasnosti a jednoty slova a činu. Na základe analýzy komunikácie viacerých lesných 

podnikov krajín EÚ s verejnosťou možno konštatovať, že podstata dobrej komunikácie 

podniku s verejnosťou spočíva na troch komponentoch: 

1. dokonalé a prepracované know-how vo vlastnom podniku, 

2. profesionálne vedomosti o problematike práce s verejnosťou, 

3. primeraná znalosť sveta médií. 

Z uvedeného je zrejmé, že pre zabezpečenie efektívnej komunikácie s verejnosťou je potrebné 

riešiť otázky osoby hovorcu, resp. komunikátora v podniku, otázky druhu médií, resp. 

nástrojov komunikácie, ktoré použiť na komunikáciu a otázky spôsobu a formy komunikácie. 

 

 

Výkon vlastníckych práv 
 

Inštitút vlastníckeho práva ako jeden z najstarších a kľúčových právnych inštitútov v rámci 

kontinentálnej právnej kultúry,  odvodený už zo starorímskeho ius civile, predstavuje základ 

                                                 
371 MARUŠÁKOVÁ, Ľ., LEHOCKÁ, J., SARVAŠ, M. 2006 
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právnej úpravy majetkových vzťahov. Vlastníctvo je základným predpokladom 

konštituovania jednej z najvýznamnejších súčastí súkromného práva, ktorou je vecné právo 

ako celok zahŕňajúce v sebe aj vlastnícke právo chápané ako všeobecné a výlučné panstvo 

nad vecou. Právo na vlastníctvo patrí k základným ľudským právam a slobodám372 – právo 

vlastniť majetok sa chápe ako jednotný právny inštitút, ako jedno zo základných práv človeka, 

ktoré umožňuje jednotlivcovi rozhodovať o sebe. Majetkové vzťahy patria k najdôležitejším 

spoločenským vzťahom a veľmi často samotné ústavnoprávne normy vyjadrujú sociálne 

väzby a funkcie vlastníckeho práva.  

Vlastnícke právo ako právnu kategóriu je potrebné chápať v podobe objektívneho 

a subjektívneho vlastníckeho práva. Objektívne vlastnícke právo predstavuje súhrn právnych 

noriem, ktoré upravujú ekonomické vzťahy vlastníctva. Subjektívne vlastnícke právo možno 

vymedziť ako objektívnym právom ustanovenú možnosť vlastníka vec držať, užívať, 

používať jej plody a úžitky a disponovať ňou, a to svojou mocou uznanou a chránenou 

zákonom, ktorá je nezávislá od súčasnej existencie moci kohokoľvek iného k tej istej veci373. 

Obsahom vlastníckeho práva je tak nezávislé a samostatné ovládanie predmetu vlastníckeho 

práva. 

Dnes sa vlastnícke právo stalo stabilnou a nevyhnutnou súčasťou ústavnej ochrany 

v demokratických štátoch374. Súčasná ústavnoprávna úprava v SR chráni vlastníctvo všetkých 

vlastníkov – podľa čl. 20, ods. 1 Ústavy SR každý má právo vlastniť majetok a vlastnícke 

právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Z toho vyplýva, že každý, 

kto má spôsobilosť na práva, môže byť subjektom vlastníckeho práva a v súlade s právom 

vystupovať ako subjekt majetkovoprávnych vzťahov. Vlastník môže s vlastníctvom 

zaobchádzať podľa svojej vôle, avšak ústava stanovuje určité limity zaobchádzania 

s vlastníctvom. Ústavný rámec ochrany vlastníckeho práva tak predstavujú ústavné princípy: 

− rovnosti vlastníckeho práva, 

− nedotknuteľnosti vlastníckeho práva a  

− záväznosti vlastníckeho práva. 

V súkromnoprávnej rovine sa problematikou vlastníckeho práva zaoberá Zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“).  Podľa § 

124 Občianskeho zákonníka všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa 

im rovnaká právna ochrana.  

                                                 
372 POSLUCH, M. – CIBULKA, Ľ. 2006: Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka, Šamorín, 335 s. 
373 LAZAR, J. A KOL. 2006: Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok. Iura Edition, Bratislava, 1248 s. 
374 SVÁK,J. – CIBULKA, Ľ. 2006: Ústavné právo Slovenskej republiky. Poradca podnikateľa, Žilina, 648 s. 
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V rámci súčasnej právnej úpravy je nevyhnutné zaoberať sa nielen samotnou ochranou 

vlastníckeho práva, ale tiež rôznymi formami obmedzenia vlastníckeho práva. Vlastnícke 

právo je obmedzené jednak tým, že využívaním svojho vlastníckeho práva nesmie vlastník 

narušiť pokojné využívanie vlastníckeho práva inému. Najstaršou úpravou v tomto zmysle je 

úprava susedských vzťahov a z nich vyplývajúcich obmedzení. Ďalšie významné obmedzenia 

vlastníckeho práva sa vyvinuli z požiadavky, aby vlastník rešpektoval nielen záujmy iných 

vlastníkov, ale aj verejný záujem. 

Je zrejmé, že vlastník je vo svojom správaní limitovaný zákonom – musí sa správať v rámci 

zákona. Ako uvádza § 123 Občianskeho zákonníka, vlastník je v medziach zákona oprávnený 

predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.  

V ústavnoprávnej rovine je toto pojmové obmedzenie vlastníckeho práva vyjadrené 

formuláciou v čl. 20, ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého vlastníctvo zaväzuje a nemožno ho 

zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom.  

Na základe uvedeného možno konštatovať, že vlastníctvo sa chápe nielen ako právo, ale aj 

ako povinnosť, pretože k obsahu vlastníckeho práva patria okrem oprávnení aj povinnosti, 

ktoré obmedzujú subjektívne vlastnícke právo. Tieto povinnosti a obmedzenia sú spojené 

s konkrétnymi vlastníckymi vzťahmi a najčastejšie vyplývajú zo stretu s inými vlastníckymi 

právami alebo s verejným záujmom375. 

Vlastník pri presadzovaní svojich individuálnych vlastníckych záujmov musí teda rešpektovať 

aj záujmy iných, najmä verejný záujem. To je premietnuté v ústavnoprávnej rovine 

v ustanovení čl. 20, ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého výkon vlastníckeho práva nesmie 

poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru 

ustanovenú zákonom. 

Obmedzenie vlastníckeho práva možno nájsť vo viacerých normách verejného práva, vrátane 

ústavného práva. Rovnako ako iné moderné ústavy, aj Ústava SR konkretizuje podmienky, za 

ktorých možno vlastnícke právo obmedziť, resp. odňať. Podľa čl. 20, ods. 4 Ústavy SR 

vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba: 

- v nevyhnutnej miere, a to z hľadiska rozsahu aj z hľadiska účelu, 

- vo verejnom záujme, ktorý síce nie je vymedzený ústavou, ale mal by byť obsiahnutý 

v jednotlivých zákonných dôvodoch umožňujúcich obmedzenie vlastníckeho práva, 

pričom tieto dôvody by mali rešpektovať dobro spoločnosti, 

                                                 
375 LAZAR, J. A KOL. 2006 
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− na základe zákona, čo znamená, že k obmedzeniu vlastníckeho práva môže dochádzať len 

rozhodnutím zákonom určeného orgánu a postupom podľa tohto zákona a 

− za primeranú náhradu, čo znamená, že výška náhrady by mala zohľadňovať mieru zásahu 

do vlastníckeho práva a mala by byť určená na základe trhovej ceny veci, t.j. náhrada by 

mala byť na danom mieste a v danom čase spravodlivá376. 

Z ústavnej dikcie je zrejmé, že súčasne musia byť splnené všetky štyri ústavné podmienky 

obmedzenia vlastníckeho práva. Touto formou je vlastníctvo chránené proti zásahom zo 

strany verejnej moci377. 

V súkromnoprávnej úprave obmedzenia vlastníckeho práva majú prvoradý význam 

ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa úpravy susedských vzťahov a najmä 

ustanovenia o dočasnom obmedzení vlastníckeho práva. Podľa § 128, ods. 1 Občianskeho 

zákonníka je vlastník povinný strpieť použitie jeho veci, a to za súčasného splnenia 

nasledujúcich podmienok: 

− v stave núdze alebo v naliehavom verejnom záujme, 

− na nevyhnutnú dobu (t.j. len dočasne), 

− v nevyhnutnej miere,  

− za náhradu, 

− ak účel nemožno dosiahnuť inak.  

Len pri splnení týchto podmienok možno považovať dočasné použitie veci vlastníka za 

oprávnený zásah do jeho vlastníckeho práva, pričom za každé takéto použitie veci treba 

poskytnúť náhradu.  

Okrem uvedeného je v § 128, ods. 2 Občianskeho zákonníka upravené aj vyvlastnenie veci, 

resp. obmedzenie vlastníckeho práva, ktoré je možné len: 

- vo verejnom záujme, 

- ak účel nemožno dosiahnuť inak, 

- na tento účel, 

- na základe zákona a 

- za náhradu. 

V tomto smere súkromnoprávna úprava obmedzenia vlastníckeho práva podľa Občianskeho 

zákonníka je fakticky totožná s verejnoprávnou úpravou podľa Ústavy SR. Podrobnejšie 

podmienky z hľadiska dôvodu či účelu obmedzenia vlastníckeho práva obsahujú osobitné 

                                                 
376 SVÁK,J. – CIBULKA, Ľ. 2006 
377 KRÁĽ, J. A KOL. 2004: Ústavné garancie ľudských práv. UK v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské 
oddelenie, Bratislava, 243 s. 
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zákony, napr. zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 44/1968 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský 

zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z 

o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Vlastníctvo v lesnom hospodárstve nemožno ani v súčasnosti chápať ako nikým a ničím 

neobmedzované panstvo vlastníka nad vecou. Pretože les tvorí základnú zložku životného 

prostredia, nemožno oddeľovať súkromné a verejné záujmy, ale prostredníctvom právnej 

normy je potrebné tieto záujmy vhodne skĺbiť tak, aby sa zabezpečila účinná ochrana lesných 

pozemkov a starostlivosť o lesy ako o súčasť prírodného bohatstva SR. Účelom súčasnej 

právnej úpravy starostlivosti o lesy je okrem iného aj dosiahnutie vyváženého stavu medzi 

oprávnenými záujmami vlastníkov lesa a verejnými záujmami. 

K najčastejšiemu prekrývaniu záujmov vlastníkov lesa a spoločnosti ako takej dochádza 

medzi lesným hospodárstvom a ochranou prírody a krajiny. Najvyšší podiel na obmedzeniach 

realizácie vlastníckych práv k lesom má tak právna úprava v oblasti ochrany prírody a krajiny, 

ktorá obsahuje právo vlastníka na náhradu majetkovej ujmy spôsobenej v dôsledku 

obmedzenia bežného hospodárenia v lesoch s deklarovanými verejnými záujmami, resp. 

záujmami právnických a fyzických osôb. Podobné ustanovenia sú dnes aj súčasťou právnej 

úpravy starostlivosti o lesy. Typickým príkladom dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva 

v prípade lesných podnikov sú tak záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Podľa čl. 44, ods.1 Ústavy SR má každý právo na priaznivé životné prostredie. S týmto 

základným právom sa však bezprostredne viaže ústavná povinnosť každého chrániť 

a zveľaďovať životné prostredie (čl. 44, ods. 2 Ústavy SR), pričom nikto nesmie nad mieru 

ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie a prírodné zdroje (čl. 44, 

ods. 3 Ústavy SR). Zakotvením práva na ochranu životného prostredia chce SR 

dokumentovať svoj vzťah k životnému prostrediu ako jednému z najvýznamnejších faktorov 

života človeka. Okrem toho, v súlade s čl. 44, ods. 4 Ústavy SR, štát dbá o šetrné využívanie 

prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a 

zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov. 

Ústavné povinnosti vymedzené v súvislosti s právom na priaznivé životné prostredie ako 

ústavné záruky dodržiavania tohto ústavného práva sú tak adresované jednak každému 

jednotlivcovi (fyzickým osobám aj právnickým osobám vrátane orgánov verejnej moci) 

a jednak štátu samotnému. 
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Ústava SR stanovuje, že podrobnosti o uvedených právach a povinnostiach ustanoví zákon. 

Táto ústavná formulácia umožňuje zákonodarcovi zákonom podrobne upraviť obsah práva na 

priaznivé životné prostredie i prípustnú mieru ohrozovania, resp. poškodzovania životného 

prostredia a jeho zložiek. 

Výkon, resp. realizácia vlastníckeho práva, t.j. úroveň možnosti slobodného nakladania 

subjektov vlastníckeho práva s majetkom v rámci existujúceho politického, právneho, 

ekonomického a sociálneho systému štátu, môže byť úplne slobodný, obmedzený alebo 

dokonca zamedzený v závislosti od početnosti príkazov a zákazov uvedených v právnych 

normách378. Jedným z dôvodov obmedzenia vlastníckeho práva je v modernej spoločnosti 

práve ochrana prírody a krajiny, ktorej zákonná úprava vychádza z ústavného práva na 

priaznivé životné prostredie a je v súlade s ústavnými ustanoveniami o úlohe štátu pri 

zabezpečení účinnej starostlivosti o životné prostredie. 

 

 

Funkčná štruktúra a zodpovednosť orgánov podniku 
 

Efektívne a zodpovedné fungovanie organizácií je dnes záležitosťou súkromného i verejného 

záujmu a tak by sa malo zaviesť vo všetkých typoch podnikov. Dobrá správa spoločností 

poskytuje konkurenčnú výhodu a je predpokladom rastu. Podľa Kódexu správy a riadenia 

spoločností na Slovensku, základný rámec správy a riadenia podnikov by mal podporovať 

transparentný a efektívny trh, byť v súlade so zákonmi a jasne vymedzovať rozdelenie 

zodpovednosti medzi rôznymi kontrolnými, regulačnými a donucovacími inštitúciami. Tento 

základný princíp v sebe inkorporuje 5 postulátov, ktoré možno vyjadriť nasledovne: 

1. rámec správy a riadenia podnikov musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov, 

2. rámec správy a riadenia podnikov by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so 

všetkými vlastníkmi, vrátane minoritných a zahraničných, pričom všetci vlastníci by mali 

mať možnosť získať efektívne odškodnenie v prípade, že ich práva boli porušené, 

3. rámec správy a riadenia podnikov by mal uznávať práva záujmových skupín stanovené 

zákonom alebo prostredníctvom zmlúv a podporovať aktívnu spoluprácu medzi podnikom 

a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných 

miest a udržateľnosti finančne zdravých podnikov,  

                                                 
378 TUTKA, J. – KOVALČÍK, M. 2006: Kvantifikácia náhrady ujmy pri obmedzení hospodárenia v lesoch. In: 
Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR, zborník. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, 
Bratislava, 190 s. 
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4. rámec správy a riadenia podnikov by mal zabezpečiť, aby sa zverejňovali včasné a presné 

informácie vo všetkých podstatných záležitostiach týkajúcich sa podniku, vrátane 

finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy podniku, 

5. rámec správy a riadenia podnikov by mal zabezpečiť strategické vedenie podniku, 

efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov podniku a zodpovednosť orgánov 

podniku voči spoločnosti a vlastníkom. 

Pre transparentný a efektívny trh je rozhodujúca daná trhová štruktúra, ktorá je vo 

všeobecnosti vyjadrená počtom a veľkosťou ekonomických subjektov na strane ponuky 

a dopytu, mierou homogenity obchodovaných produktov, stupňom mobility výrobných 

faktorov vrátane možnosti vstupu do odvetvia a výstupu z odvetvia a stupňom informovanosti 

o základných trhových podmienkach, ktorými sú ceny, náklady, ponuka a dopyt. 

Počet a veľkosť lesných podnikov vyplýva zo štruktúry vlastníckych a užívacích vzťahov 

v lesnom hospodárstve. Lesy vo vlastníctve štátu obhospodarujú štátne organizácie lesného 

hospodárstva: 

1. v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR: 

− Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, 

− Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., 

− Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica a 

2. v pôsobnosti Ministerstva obrany SR: 

− Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Pliešovce. 

Neštátny sektor tvoria lesy súkromné, spoločenstevné, obecné, cirkevné a lesy 

poľnohospodárskych družstiev. Právnou formou subjektov podnikajúcich v neštátnom sektore 

lesného hospodárstva sú pozemkové spoločenstvá (s právnou subjektivitou a bez právnej 

subjektivity), obchodné spoločnosti (hlavne spoločnosti s ručením obmedzeným, v menšej 

miere aj akciové spoločnosti), družstvá a fyzické osoby zaregistrované ako podnikateľské 

subjekty. 

Na základe štruktúry vlastníckych a užívacích vzťahov možno konštatovať, že štruktúra trhu 

s drevom na strane dodávateľov, t.j. lesných podnikov, sa v SR vyznačuje nasledovnými 

znakmi: 

− Dominantné postavenie má štátny sektor lesného hospodárstva, ktorého podiel na 

obhospodarovaní lesnej pôdy je viac ako 60 %. Štátny sektor lesného hospodárstva pritom 

tvorí veľmi malý počet podnikov (tri štátne podniky a jedna príspevková organizácia). 
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− Naopak, pre neštátny sektor lesného hospodárstva je typické veľké množstvo rôznych 

vlastníkov, ktorých veľkosť je rádovo menšia ako v prípade štátneho sektoru a priemerná 

veľkosť je veľmi rôznorodá. Počet subjektov, ktoré oficiálne samostatne hospodária na 

lesnej pôde, je mierne nižší ako počet vlastníkov, ale skutočný počet reálnych užívateľov 

je výrazne nižší ako počet vlastníkov. 

− V porovnaní s lesnícky vyspelými krajinami EÚ je v SR výrazne väčší podiel štátneho 

sektora. Na druhej strane, priemerná veľkosť subjektov v neštátnom sektore lesného 

hospodárstva je v SR menšia ako v lesnícky vyspelých krajinách EÚ. 

Vo vzťahu k štruktúre a zodpovednosti orgánov rôznych právnych foriem podnikania je 

v lesnom hospodárstve na Slovensku rozhodujúci štátny podnik. Štátny podnik definuje 

Zákon FZ ČSFR č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Štátny 

podnik je výrobcom tovaru, ktorý svoju podnikateľskú činnosť prevádzkuje samostatne na 

základe hospodárenia na vlastný účet, pritom berie na seba primerané hospodárske riziko. 

Zakladateľom štátneho podniku je ústredný orgán štátnej správy. Zakladateľ vykonáva voči 

štátnemu podniku funkciu orgánu hospodárskeho riadenia. Podnik je právnickou osobou – 

vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto 

vzťahov. Podnik nezodpovedá za záväzky štátu alebo iných subjektov, ani štát nezodpovedá 

za záväzky podniku. Podnik hospodári s vecami a majetkovými právami zverenými mu pri 

jeho založení a s vecami a majetkovými právami nadobudnutými v priebehu jeho podnikania. 

Veci, s ktorými podnik hospodári, sú v štátnom vlastníctve. 

Orgány podniku sú riaditeľ a dozorná rada. Riaditeľa vymenuje zakladateľ na základe 

výberového konania. Riaditeľ nie je zamestnancom podniku, vzťah medzi podnikom a 

riaditeľom pri výkone jeho pôsobnosti sa spravuje ustanoveniami o mandátnej zmluve. 

Riaditeľ riadi činnosť podniku a ako štatutárny orgán koná vo všetkých jeho veciach a 

zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku. Po prerokovaní 

v dozornej rade riaditeľ predkladá zakladateľovi na schválenie ročnú účtovnú závierku, návrh 

na rozdelenie zisku a koncepciu rozvoja podniku, ktorá obsahuje: 

a) plán výnosov a nákladov,  

b) plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,  

c) plán finančných tokov,  

d) plán úverového zaťaženia,  

e) plán nadobudnutia investícií a predaja majetku,  

f) plán rozdelenia zisku. 
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Počet členov dozornej rady určených zakladateľom je vždy nepárny (môže ich byť 

maximálne deväť). Predsedu dozornej rady ustanovuje do funkcie na základe výberového 

konania a z nej odvoláva zakladateľ z osôb, ktoré nie sú zamestnancami podniku. Polovicu 

ostatných členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci podniku spomedzi seba. Ak v 

podniku pôsobí odborová organizácia, jedného člena zastupujúceho zamestnancov deleguje 

odborová organizácia zo svojich členov. Druhú polovicu členov dozornej rady ustanovuje do 

funkcie na základe výberového konania a z nej odvoláva zakladateľ z osôb, ktoré nie sú 

zamestnancami podniku. Členom dozornej rady nemôže byť riaditeľ ani jeho zástupca. 

Dozorná rada: 

a) prerokúva ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku, 

b) rozhoduje o rozdelení zisku a úhrade strát,  

c) schvaľuje návrh na obstaranie hmotného a nehmotného majetku,  

d) schvaľuje návrhy na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom,  

e) prerokúva základné otázky koncepcie rozvoja podniku a jeho podnikateľskej činnosti,  

f) dohliada na vedenie a hospodárenie podniku,  

g) v odôvodnených prípadoch odporúča zakladateľovi odvolať riaditeľa,  

h) vyjadruje sa k rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu a zrušeniu podniku,  

i) podáva zakladateľovi polročnú a ročnú správu o hospodárení podniku,  

j) schvaľuje výber audítora na overenie účtovnej závierky,  

k) schvaľuje poskytnutie úveru, pôžičky a prevod majetku podniku. 

Zvláštnou formou štátneho podniku je štátny podnik na uspokojovanie verejnoprospešných 

záujmov. Jeho základným predmetom činnosti je uspokojovanie verejnoprospešných záujmov 

(táto skutočnosť je vyjadrená v zakladacej listine) a platia preň zvláštne ustanovenia. Jeho 

zakladateľ je oprávnený určiť takémuto podniku v zakladacej listine v rámci základného 

predmetu činnosti povinný predmet činnosti a tento povinný predmet činnosti meniť. 

V takomto štátnom podniku okrem podnikov, ktoré majú charakter prirodzeného monopolu sa 

nezriaďuje dozorná rada. Zakladateľ podniku: 

a) na návrh riaditeľa schvaľuje ročnú účtovnú závierku, 

b) rozhoduje o rozdelení použiteľného zisku, 

c) prerokúva a schvaľuje základné otázky koncepcie rozvoja podniku,  

d) dohliada na vedenie a hospodárenie podniku,  

e) schvaľuje návrhy na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom. 

Ďalšou pomerne rozšírenou právnou formou podnikania v slovenskom lesníctve sú 

pozemkové spoločenstvá. V zmysle zákona NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových 
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spoločenstvách sú orgánmi pozemkových spoločenstiev  valné zhromaždenie, výbor, dozorná 

rada, prípadne iné orgány spoločenstva určené zmluvou o založení alebo stanovami 

spoločenstva. 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva a do jeho pôsobnosti patrí najmä: 

a) schvaľovať zmluvu o založení a jej zmeny a doplnky, 

b) schvaľovať stanovy vrátane ich zmien, 

c) voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva, 

d) rozhodovať o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva, 

e) schvaľovať ročnú účtovnú závierku, 

f) rozhodovať o rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty, 

g) rozhodovať o konaní zhromaždenia formou čiastkových schôdzí, 

h) rozhodovať o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva, 

i) rozhodovať o zániku spoločenstva jeho premenou alebo jeho zrušením. 

Výbor je výkonným orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o 

všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú vyhradené inému orgánu. Výbor je štatutárnym 

orgánom spoločenstva. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo stanov 

nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva, ktorý je súčasne členom 

výboru. Ak je však na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný 

podpis aspoň dvoch členov výboru. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda 

spoločenstva, ktorý tiež organizuje a riadi bežnú činnosť spoločenstva, ak to určujú stanovy. 

Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti 

jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti valnému zhromaždeniu. 

Dozorná rada má najmenej troch členov, pričom členmi dozornej rady môžu byť okrem 

členov spoločenstva aj iné fyzické osoby (ich počet však musí byť menší ako počet členov 

spoločenstva v tejto rade). Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore. 

Dozorná rada má právo zvolať valné zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k 

bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva. 

 

 

Význam corporate governance v lesníctve 
 

Európska komisia prijala v máji 2003 tzv. Akčný plán modernizácie obchodného práva a 

posilnenia Corporate Governance v EÚ, ktorého hlavnou úlohou je posilniť práva vlastníkov a 
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ochrany tretích strán s náležitým odlíšením medzi jednotlivými kategóriami podnikov a tiež 

podporiť efektivitu a konkurencieschopnosť podnikania. Na podporu Akčného plánu 

Európska komisia založila v roku 2005 poradný orgán – European Corporate Governance 

Forum, ktorého členmi sú pätnásti najvýznamnejší európski experti v oblasti corporate 

governance. Úlohou fóra je vytváranie najlepších stratégií v oblasti corporate governance a 

zároveň podpora ich implementácie do legislatívy členských krajín a každodennej praxe 

jednotlivých spoločností a poskytovanie poradenstva pre Európsku komisiu. Relatívne novou 

aktivitou Európskej komisie a jej iniciatívy v Corporate Governance sú odporúčania na 

efektívnejšie fungovanie predstavenstiev a dozorných rád a opatrenie na zvýšenie 

manažérskej zodpovednosti i odmeňovania manažérov. Na Slovensku sa reformy v oblasti 

corporate governance premietli v novele Obchodného zákonníka a zamerali sa najmä na 

hlasovacie práva akcionárov, požiadavky na zverejňovanie informácií a ustanovenia o 

zodpovednosti riaditeľov a členov správnych orgánov podnikov.  

Čo je však v tomto smere dôležité pre lesníctvo? Je potrebné si uvedomiť, že corporate 

governance prináša: 

− zodpovednejšie, kvalitnejšie a transparentnejšie spravované podniky, 

− transparentne definované vzťahy medzi vlastníkmi, správnymi orgánmi, manažérmi a 

ostatnými zainteresovanými skupinami,  

− dobre nastavené princípy správy a riadenia podniku, ktoré  podnikom umožňujú 

dosiahnuť stanovené ciele, ochraňujú práva vlastníkov, zabezpečujú súlad s právnym 

poriadkom a predstavujú širokej verejnosti spôsob, akým daný podnik realizuje svoje 

záležitosti, 

− služby zamerané na zavádzanie konceptov, princípov a definovania optimálnych pravidiel 

dobrej správy a riadenia pre akékoľvek správne orgány v súkromnom i vo verejnom 

sektore (Corporate Governance Advisory). 

Corporate governance zabezpečuje, aby správny orgán zodpovedal za spôsob, akým podnik 

dosahuje stanovené ciele, rovnako i za to, aby podnik fungoval v súlade s existujúcim 

právnym poriadkom a pravidlami (corporate governance je v prvom rade transparentnosť a 

vyššia manažérska zodpovednosť). 

 

 

Literatúra 
 
ANSOFF, I. 1965: Corporate Strategy. McGraw–Hill, Inc., New York, 241 pp 



 
 

243

CHANDLER, A. D. 1962: Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial 
Enterprise. The MIT Press, Cambridge, 463 pp 

KLÍROVÁ, J. 2001: Corporate Governance: Správa a řízení obchodních společností. Praha: 
Management Press, 126 s.  

KOBZINA, M., BACHHOFER, M. 2005: Medienarbeit. Universität für Bodenkultur, Wien, 132 s. 
KRÁĽ, J. A KOL. 2004: Ústavné garancie ľudských práv. UK v Bratislave, Právnická fakulta, 

Vydavateľské oddelenie, Bratislava, 243 s. 
LAZAR, J. A KOL. 2006: Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok. Iura Edition, Bratislava, 

1248 s. 
LICHÝ, J. 2008: Prezentácia lesných podnikov v masmédiách, In: „Financovanie 2008 Lesy - 

drevo, Medzinárodná vedecká konferencia, TU vo Zvolene, 8 s. 
MALETZKE, G. 1963: Psychologie der Massenkommunikation. Hamburg, 425 s. 
MARUŠÁKOVÁ, Ľ., LEHOCKÁ, J., SARVAŠ, M. 2006: Koncepcia Public Relations – Stratégia 

komunikácie v lesnom hospodárstve. NLC Zvolen, 47 s. 
MILES, R. E., SNOW, C. C. 1978: Organizational Strategy, Structure and Process. McGraw–

Hill, Inc., New York, 274 pp 
POSLUCH, M. – CIBULKA, Ľ. 2006: Štátne právo Slovenskej republiky. Heuréka, Šamorín, 335 

s. 
SEDLÁK, M. 1997: Manažment. Elita, Bratislava, 456 s. 
SVÁK,J. – CIBULKA, Ľ. 2006: Ústavné právo Slovenskej republiky. Poradca podnikateľa, 

Žilina, 648 s. 
TUTKA, J. – KOVALČÍK, M. 2006: Kvantifikácia náhrady ujmy pri obmedzení hospodárenia 

v lesoch. In: Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR, zborník. Konzervatívny 
inštitút Milana Rastislava Štefánika, Bratislava, 190 s. 

 

 

 



 
 
244 

Lesnícky governance a IPOLES 
 

Jaroslav Šálka379 

 

Úvod 
 

Existuje lesnícka politika v ponímaní teórie verejnej politiky? Má význam „lesnícky 

governance“ v ponímaní teórie governance? Aký vplyv má teória governance na projekt 

IPOLES: „Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo“ Na 

tieto otázky sa pokúsime zodpovedať syntézou kapitol tejto publikácie. Cieľom je načrtnúť 

prvky „lesníckeho governance“ a definovať výskumné otázky projektu IPOLES, ktoré budú 

definované širšie, ale empirickým výsledkom projektu by malo byť zodpovedanie aspoň ich 

časti.  

Politológia je veda o politike. Slovenský jazyk podobne ako nemecký pozná len slovo 

politika.380 Anglický jazyk rozlišuje pod týmto slovom tri základné pojmy: polity, politics, 

policy, ktoré výstižnejšie opisujú vedu o politike. Politiku je možné rozdeliť do nasledovných 

okruhov tzv. politologického trojuholníka, ktoré sú vo vzájomných vzťahoch (tabuľka 14): 

− Polity označuje určité alebo želané usporiadanie politických noriem, pravidiel a inštitúcií. 

Politológia sa zaoberá na jednej strane hlavne normatívnymi výpoveďami o tom, ako majú 

normy a inštitúcie vyzerať a aké majú byť medzi nimi formálne vzťahy. Na druhej strane 

sa zaoberá opisom politických systémov, ktoré vyplývajú z definovaných noriem, 

pravidiel, inštitúcií a ich vzájomných vzťahov. Označujeme ju ako politológiu 

s „klasickým“ zameraním (napr. aké kompetencie má exekutíva v Ústave Slovenskej 

republiky, definovanie funkcií a kompetencií Slovenského poľovníckeho zväzu). 

Z pohľadu projektu IPOLES nás zaujíma zmena politického systému smerom ku 

globalizácii, internacionalizácii, europeizácii a decentralizácii. Vplyv na integráciu 

a koordináciu politík pre lesníctvo na národnej úrovni je veľmi dôležitý. 

− Politics predstavuje politický proces, v ktorom sa jednotliví aktéri snažia presadiť vlastné 

záujmy alebo hodnotové orientácie. Politológia sa zaoberá opisom vzťahov medzi aktérmi, 

ktoré môžu byť konfliktné, harmonizujúce alebo neutrálne. Ďalej opisuje a analyzuje 

                                                 
379  Autor prednáša na Katedre ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva, Lesnícka fakulta Technickej 
univerzity vo Zvolene. 
380 PRITTWITZ, V. v. 1994: Politikanalyse, Leske und Budrich, Opladen, 13-16 s. a GLÜCK, P. et al. 2002: Politik 
und Raumplanung, Studienunterlagen, BOKU Wien, 26 s. 
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politický proces vzniku politických rozhodnutí na základe požiadaviek aktérov v danom 

politickom systéme. Označujeme ju ako politológiu s „politickým“ zameraním (napr. ako 

sa presadia ľavicové politické strany pri riešení sociálnych problémov, ako postupuje 

Združenie obecných lesov SR pri novelizácii lesného zákona). Pre projekt IPOLES sú 

dôležité vzťahy aktérov v procese medzisektorovej integrácie a koordinácie. 

− Policy sa označuje ako opatrenie verejnej politiky, t.j. konkrétnu aktivitu štátu. Politológia 

(policy analysis) sa zaoberá v tejto oblasti programami, nástrojmi a hodnotiacimi 

kritériami pre konkrétne opatrenia. Analyzuje opatrenia, ktoré vznikajú na základe 

politických procesov v danom politickom systéme (napr. aký zákon je potrebný na 

podporu malého a stredného podnikania, prečo podnikateľské subjekty obchádzajú daňové 

zákony, akú účinnosť má finančná podpora v lesnom hospodárstve). Projekt IPOLES sa 

bude zaoberať sektorovými programami a opatreniami verejnej politiky z ohľadom na ich 

koordináciu rôznych problémov pre lesníctvo v prístupe „zdola hore“ a „zhora dole“. 

 

Tabuľka č. 14: Zameranie výskumu v politológii381 

Nezávislé premenné Zameranie výskumu Závislá (skúmaná) 
premenná fixná variabilná 

„klasické“ polity politics policy 
„politické“ politics polity policy 
„policy analysis“ policy polity politics 

 

Politologický trojuholník využijeme na popísanie základných východísk a prvkov pre 

lesnícky governance. Dominantný zameranie výskumu využívané v projekte je „policy 

analysis“. Využijeme aj výsledky projektu GoFOR -„New modes of governance for 

sustainable forestry in Europe“382 ako rámec pre syntézu v tejto publikácii (tabuľka 15), na 

ktorom spolupracovalo 10 štátov Európskej únie v rámci 6. rámcového programu. 

                                                 
381 GLÜCK, P. et al. 2002: Politik und Raumplanung, Studienunterlagen, BOKU Wien, 26 s. 
382 HOGL, K., NORDBECK, R., PREGERNIG M. 2008: GoFOR - New modes of governance for sustainable forestry 
in Europe, publishable final activity report, 33 s.  
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Tabuľka č. 15: Prvky lesníckeho governance383  

Dimenzia politiky Súčasné zmeny v 
politike 

Vyplývajúce znaky 
politiky 

Očakávané riešenie 
prostredníctvom 
teórie governance 

 Príspevky 
governance v tejto 
publikácii 

Polity (inštitúcie, 
štruktúra politického 
systému) 

Internacionalizácia 
 
Europeizácia  
 
Decentralizácia 

Zvyšovanie 
komplexnosti 
politiky 
 
Strata suverenity 
národných štátov 
 
Zvyšovanie miery 
regionálnej a lokálnej 
autonómie 

Viacúrovňové 
vládnutie 

Globálny 
governance a 
lesníctvo 
 
Governance v EU 
a lesníctvo 
 
Regionálny 
governance a 
lesníctvo 
 
Viacúrovňový 
governance? 
 

Politics (politické 
procesy, vzťahy 
aktérov) 

Zmena úlohy štátu 
 
Zvyšovanie úrovne 
medzisektorovosti 
verejnej politiky 

Zvýšenie počtu 
involvovaných 
aktérov 
 
Tvorba sietí 
 
 

Participácia 
 
Medzisektorová 
koordinácia 
 
Vedecká expertíza  

 
Governance 
v modernom štáte 
 
Governance 
v štátnej správe 
lesného 
hospodárstva 
 
Corporate 
governance 
a lesníctvo 
 
IPOLES: Integrácia 
rozvojových, 
inovačných 
a environmentálnych 
politík pre lesníctvo 
 

Policy (opatrenia 
verejnej politiky) 

Deficity regulatívnych 
opatrení verejnej politiky 
 
Deficity hierarchickej 
koordinácie opatrení 

Znížená legitímnosť 
opatrení verejnej 
politiky 
 
Znížená účinnosť a 
efektívnosť verejnej 
politiky 

Nové nástroje 
verejnej politiky 
 
Mix nástrojov a 
typov koordinácie 
politiky 
 
Adaptívna a 
iteratívna tvorba 
politiky 
 
Iniciácia procesov 
učenia a vedecká 
expertíza 

Inovačný 
governance a 
lesníctvo 
 
Governance trvalo-
udržateľného 
rozvoja a lesníctvo? 

                                                 
383 HOGL, K., NORDBECK, R., PREGERNIG M. 2008: 7 s. upravené 
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Nezávislou premennou v našom prípade sú zmeny, ktorým je v súčasnosti verejná a tým aj 

lesnícka politika vystavená. Tieto zmeny spôsobujú podľa jednotlivých dimenzií politiky 

zmeny jej charakteristík,  ktorým verejná politika čelí. Teória governance hľadá riešenie 

prostredníctvom nových prístupov k politike. Príspevky v tejto publikácii sa zaoberajú 

komplexnejším pohľadom na jednotlivé typy governance a hľadajú ich možnosti využitia 

v lesníctve ako aj vplyv na lesníctvo. Prístupom governance v politológii sa zaoberajú 

KATARÍNA STAROŇOVÁ a  ĽUDMILA MALÍKOVÁ384, ktoré diskutujú možnosti jeho využitia 

v politologickom výskume a využijeme ho pri vypracovaní syntézy.  

 

 

Internacionalizácia, europeizácia a decentralizácia 
 

Internacionalizácia a europeizácia verejnej politiky predstavujú štrukturálne zmeny s veľkým 

vplyvom na lesnícku politiku. Internacionalizácia a europeizácia sa prejavuje v dvoch 

rovinách. Na medzinárodnej a európskej úrovni vznikajú politické štruktúry s rôznym 

stupňom inštitucionalizácie. Na národnej úrovni sa implementujú záväzky z medzinárodnej 

a európskej úrovne.  

ZUZANA DOBŠINSKÁ a MIKULÁŠ ČERNOTA 385  popisujú rôzne inštitucionálne usporiadania 

medzinárodnej politiky a uvádzajú príklady pre lesníctvo v oblasti pôsobnosti OSN 

a certifikačný systém FSC. Pre integráciu a koordináciu politík sa prejavili globálne vplyvy na 

národnej úrovni hlavne ako záväzky pre národné lesnícke programy a pri využívaní tzv. 

jemných nástrojov ovplyvňovania trvalo udržateľného lesného hospodárstva formou 

certifikácie lesov. 

Predovšetkým vplyv nového politického centra Európskej únie spôsobuje zvyšovanie 

komplexnosti politiky na národnej úrovni. Legislatívne predpisy EÚ majú národné štáty 

aproximovať s rôznym stupňom záväznosti v národnej legislatíve. ĽUDMILA MALÍKOVÁ386 

predstavila normatívny prístup EÚ „good governance“ s jeho prvkami na posilnenie 

participácie, koherentnosti, efektívnosti verejnej politiky. MARTIN MORAVČÍK387 potvrdzuje, 

                                                 
384 MALÍKOVÁ, Ľ., STAROŇOVÁ, K., 2009: Governance-módny pojem alebo užitočný koncept?, in: ŠÁLKA, J., 
SARVAŠOVÁ, Z. et.al., 2009: Governance v lesníctve, NLC Zvolen, 26-41 s. 
385 DOBŠINSKÁ, Z., ČERNOTA, M. 2009: Globálny governance a lesníctvo, in: ŠÁLKA, J., SARVAŠOVÁ, Z. et.al., 
2009: Governance v lesníctve, NLC Zvolen, 127-152 s. 
386 MALÍKOVÁ, Ľ. 2009: Governance v EU, in: ŠÁLKA, J., SARVAŠOVÁ, Z. et.al., 2009: Governance v lesníctve, 
NLC Zvolen, 83-99 s. 
387 MORAVČÍK, M., 2009: Governance v EU a lesníctvo: Inštitucionálne a politické nástroje lesníctva v Európskej 
únii, in: ŠÁLKA, J., SARVAŠOVÁ, Z. et.al., 2009: Governance v lesníctve, NLC Zvolen, 100-126 s. 
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že v oblasti lesníctva nie je koordinácia sektorových a odvetvových politík prenechaná na 

národnú úroveň, ale je významne ovplyvňovaná z úrovne Európskej únie. Prieniky lesníctva 

s poľnohospodárstvom, rozvojom vidieka alebo ochranou biodiverzity významne ovplyvňujú 

koordinačné vzťahy medzisektorových vzťahov na národnej úrovni. 

Decentralizácia predstavuje pomerne zásadnú zmenu v inštitucionálnom usporiadaní 

národných štátov ako členov EÚ. Európska únia svoje rozvojové politiky vo veľkej miere 

uskutočňuje prostredníctvom regiónov alebo vidieka. Deklarovaná výhoda decentralizácie 

spočíva v lepšom prispôsobení verejnej politiky regionálnym alebo lokálnym potrebám. Na 

druhej strane môžu spôsobiť nedostatočné personálne a finančné kapacity regionálnej alebo 

lokálnej úrovne deficity pri implementácii. Regionálny governance, ako ho predstavili 

MIROSLAV KOVALČÍK, ERIKA LOUČANOVÁ, ZUZANA SARVAŠOVÁ a ANNA ZAUŠKOVÁ388, by 

mal pôsobiť prostredníctvom vytvárania sietí regionálnych aktérov, vyššej miery participácie 

aj na regionálne vyrovnávanie záujmov pri koordinácii rôznych sektorových a prierezových 

politík z pohľadu lesníctva. Pre politiku rozvoja vidieka by mali byť dominantné 

charakteristiky regionálneho governance. Z pohľadu lesného hospodárstva je však potrebné 

hovoriť aj o disproporcii medzi mierou participácie a odbornosťou pri riešení niektorých 

medzisektorových vzťahov, napríklad medzi lesným hospodárstvom a ochranou prírody.  

Štruktúra politického systému sa mení na viacúrovňovú. Lesnícka politika nie je už len 

národnou politikou. Tak aj koordinácia a integrácia rôznych politík pre lesníctvo nie sú len 

národnou záležitosťou, ale predstavujú aj koordináciu rôznych úrovní: globálnej, 

medzinárodnej, európskej, národnej, regionálnej a lokálnej. Komplexnosť rozhodovania 

v politike sa rapídne zvyšuje, lebo je potrebné koordinovať aktérov a arény na rôznych 

úrovniach. Bohužiaľ sme nezískali autorov, ktorí by tieto aspekty predstaviliá z pohľadu 

lesníctva. Dôležité je definovať koľko úrovní sa podieľa na formulácii strategických 

dokumentov a ako sú involvované rôzne úrovne v implementácii. Ďalším aspektom je miera 

inštitucionalizácie vzťahov medzi úrovňami a typy koordinácie. Pre formuláciu strategických 

dokumentov v rozvoji vidieka alebo NATURA 2000 boli dominantné vzťahy medzi 

európskou a národnou úrovňou s pomerne vysokou mierou inštitucionalizácie a využívaním 

vyjednávania vo forme konzultácií. Implementácia je však usporiadaná pomerne hierarchicky 

so zapojením aktérov lokálnej a regionálnej úrovne. Politika klimatických zmien je na 

globálnej úrovni založená na nízkej miere inštitucionalizácie s dobrovoľným vyjednávaním. 

                                                 
388 KOVALČÍK, M., LOUČANOVÁ, E., SARVAŠOVÁ Z., ZAUŠKOVÁ, A., 2009: Regionálny governance a lesníctvo, 
in: ŠÁLKA, J., SARVAŠOVÁ, Z. et.al., 2009: Governance v lesníctve, NLC Zvolen, 42-64 s. 
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Na európskej a národnej úrovni je úroveň inštitucionalizácie vysoká s kombináciou hierarchie 

a vyjednávania. Implementácia využíva hierarchiu a trh (obchodovateľné kvóty).  

Charakteristiky multilevel governance môžu pôsobiť pre usporiadanie medzisektorových 

vzťahov lesníctva pozitívne alebo negatívne. Koordinácia politiky rozvoja vidieka medzi 

poľnohospodárstvom, lesníctvom alebo turizmom podporou vytvárania lokálnych 

a regionálnych sietí ako to je v európskom programe Leader využíva vnútorný potenciál 

regiónu na dosiahnutie vyššej sociálnej koherentnosti národných štátov medzi mestským 

a vidieckym priestorom. Národný aktér s neuspokojeným záujmom môže dohodnutý 

kompromis koordinácie vzťahov medzi odvetviami, napríklad medzi lesným hospodárstvom 

a ochranou prírody, otvoriť a presadzovať na inej úrovni a tak sa pokúsiť dosiahnuť svoje 

ciele. 

 

Výskumné otázky v oblasti viacúrovňového vládnutia pre projekt IPOLES môžeme definovať 

nasledovne: Ako ovplyvňuje viacúrovňový systém integráciu a koordináciu rôznych 

odvetvových a prierezových politík pre lesníctvo? Je možné vytypovať politiky, v ktorých má 

viacúrovňový systém pozitívny alebo negatívny vplyv závislosti od počtu úrovní, miery 

inštitucionalizácie vzťahov medzi úrovňami, využívania rôznych typov koordinácie alebo 

fázy policy cyklu? Je pri koordinácii a integrácii politík pre lesníctvo v závislosti od spájania 

arén rôznych úrovní dominantný prístup „zdola hore“ a „zhora dole“? Existujú vzorové 

príklady (best practicies) v Slovenskej republike z pohľadu viacúrovňového vládnutia pre 

integráciu rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo? Aké 

predpoklady (faktory úspešnosti) viacúrovňového vládnutia musia byť splnené, aby bola 

integrácia a koordinácia politík pre lesné hospodárstvo úspešná?  

 

 

Zmena úlohy štátu a zvyšovanie úrovne medzisektorovosti verejnej politiky 
 

Zmena definície úlohy štátu od hierarchického ku kooperatívnemu a aktivujúcemu bola 

spôsobená problémami v politike príkazov a kontroly, ktorá bola málo účinná, neakceptovaná 

adresátmi a málo efektívna. KARL DECSI 389  opisuje vývoj nazerania na štát a vývoj od 

vládnutia k spravovaniu (governance), aby sa odstránili nedostatky verejnej politiky. Moderný 

štát sa okrem hierarchie snaží využívať vyjednávanie a kooperáciu medzi politikmi, 
                                                 
389 DECSI, K., 2009: Governance v modrenom štáte, in: ŠÁLKA, J., SARVAŠOVÁ, Z. et.al., 2009: Governance v 
lesníctve, NLC Zvolen, 65-82 s. 
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zástupcami štátnej správy a organizovanými záujmovými skupinami. Tvorba politiky 

v modernom štáte je uskutočňovaná s participáciou rôznych sektorov alebo organizácií 

a inštitúcií smerom do spoločnosti. Nezískali sme špecialistu, ktorý by tieto prvky governance: 

participáciu, medzisektorovú koordináciu a vedeckú expertízu konfrontoval s lesníckou 

politikou na národnej (štátnej) úrovni. JOZEF DÓCZY a JAROSLAV ŠÁLKA390 prišli k záveru, že 

aj štátna správa lesného hospodárstva na úrovni ministerstva má možnosti využívať prvky 

governance, ale na úrovni krajských a obvodných lesných úradov pracuje podľa 

hierarchického modelu byrokracie. RASTISLAV ŠULEK391 sa snaží model governance aplikovať 

na činnosť štátnych lesov. Činnosť a postoje všetkých kľúčových lesníckych aktérov je 

rozhodujúca pri využívaní prvkov participácie, medzisektorovej koordinácie a vedeckej 

expertízy.  

 

Rétoricky a symbolicky zdôrazňuje prvky governance aj národné lesnícke programy. 

Všeobecne sa optimisticky uznáva, že viac participácie, viac medzisektorovej koordinácie 

alebo viac vedeckej expertízy je lepšie riešenie. Súčasné modely a spôsoby sú však 

obmedzené na vyžitie existujúcich mechanizmov, ktoré vyplývajú z národnej a európskej 

legislatívy. Podľa literárnych skúseností je veľmi častý stav v rôznych iných politikách. Nové 

členské štáty únie sú tradične orientované na využívaní prvkov hierarchického ovplyvňovania 

politiky. Rétoricky vyzdvihujú význam elementov governance aj príspevky tejto publikácie. 

Pre projekt IPOLES je oblasť vzťahov medzi aktérmi na národnej úrovni kľúčová, preto sa 

budeme podrobnejšie zaoberať jednotlivými súčasťami. 

Participácia na rozhodovaní vo verejnej politike sa často uskutočňuje rétoricky a jej samotná 

podstata je cieľom verejnej politiky ako prostriedku na zlepšenie schopnosti nájsť 

akceptovateľné, účinné a efektívne riešenia. Zavedenie participatívnych prvkov má viesť 

k vzniku širokých sietí aktérov, ktoré schopné využívať kompetencie, vecné a finančné zdroje 

ako aj informácie verejného a súkromného sektora. Očakávané výsledky tvorby 

a implementácie politiky dosiahnuté sieťami aktérov dovolia flexibilnejší prístup k verejnej 

politike, citlivé riešenia, involvovanie občanov, podnikov, občianských združení a tým 

zvýšenie akceptovateľnosti politiky. Základnými znakmi vyplývajúcimi pre takúto politiku sú 

zvyšovanie počtu aktérov, nárokov na koordináciu a celkove väčšia komplexnosť politiky. 

                                                 
390 DÓCZY, J., ŠÁLKA, J., 2009: Governance a štátna správa lesného hospodárstva, in: ŠÁLKA, J., SARVAŠOVÁ, Z. 
et.al., 2009: Governance v lesníctve, NLC Zvolen, 200-218 s. 
391 ŠULEK, R., 2009: Corporate governance a lesníctvo, in: ŠÁLKA, J., SARVAŠOVÁ, Z. et.al., 2009: Governance v 
lesníctve, NLC Zvolen, 219-240 s. 
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Participácia má však rôzne formy, siaha od dvojkanálovej komunikácie medzi tvorcami 

politiky a adresátmi napr. pomocou prieskumov verejnej mienky, cez formy konzultácií 

pomocou komisií, prípravných výborov atď., až po kooperáciu a partnerstvo napríklad 

prostredníctvom prenosu kompetencií verejnej správy vo výkone opatrení verejnej politiky.  

Tradičnou a dominantnou stratégiou participácie sú konzultácie s dôležitými aktérmi a rôzne 

diskusné fóra. Nejde väčšinou o inštitucionalizované a dlhodobé formy participácie. Pre 

participáciu ako spôsobu uskutočňovania verejnej politiky je typická vysoká miera rétoriky 

a veľmi často nie je v záujme aktérov, ale nútia ju k tomu medzinárodné a európske politické 

procesy. Iniciátormi a organizátormi participácie sú často verejné inštitúcie v klasickom 

ponímaní národných legislatív (napr. medzirezortné pripomienkovanie). Štátni aktéri sa 

snažia stanoviť rámce a pravidlá pre participáciu. Často dochádza k vylúčeniu aktérov 

z participácie. Silní aktéri, ktorí môžu byť verejní alebo súkromní a vedia presadiť svoje 

záujmy mimo participácie, odmietajú túto formu politiky. Ich argumenty proti participácii sú 

založené na nedostatočných personálnych, vecných a finančných zdrojoch, časovej náročnosti 

a chýbajúcej úprave v legislatíve. V lesníckej politike ostáva kľúčovým problémom už 

spomínaná odborná úroveň participácie občanov na lesníckej politike. 

 

Výskumné otázky v oblasti participácie pre projekt IPOLES môžeme definovať nasledovne: 

Je možné vytypovať politiky, v ktorých má participácia pozitívny alebo negatívny vplyv na 

integráciu a koordináciu odvetvových a prierezových politík pre lesníctvo v závislosti od 

formy participácie a miery jej inštitucionalizácie? Existujú vzorové príklady (best practicies) 

v Slovenskej republike z pohľadu participácie pre integráciu rozvojových, inovačných 

a environmentálnych politík pre lesníctvo? Aké predpoklady (faktory úspešnosti) participácie 

musia byť splnené, aby bola integrácia a koordinácia politík pre lesné hospodárstvo úspešná? 

 

Potreba medzisektorovej koordinácie získala zvýšený záujem v posledných dekádach vo 

výskume verejnej politiky. Predovšetkým ide o integráciu environmentálnych záležitostí 

v rôznych odvetvových politikách. Z pohľadu lesníckej politiky sa riešili aj problémy 

v súvislosti s politikou trvalo udržateľného vyžívania prírodných zdrojov a inovačnou 

politikou pre rozvoj vidieka. Koordinovaná a integratívna tvorba a realizácia politiky sú 

v súčasnosti považované za kľúčový prvok lesníckeho governance. JAROSLAV ŠÁLKA 

a ZUZANA SARVAŠOVÁ 392  v prvom príspevku zhrňujú predovšetkým teoretickú literatúru 

                                                 
392 ŠÁLKA, J., SARVAŠOVÁ, Z., 2009: IPOLES: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík 
pre lesníctvo, in: ŠÁLKA, J., SARVAŠOVÁ, Z. et.al., 2009: Governance v lesníctve, NLC Zvolen, 5-25 s. 
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a základné znaky integrácie a koordinácie politík pre lesníctvo, ako základný cieľ projektu 

IPOLES. 

Medzisektorová koordinácia môže byť jednoducho definovaná ako zvyšovanie prepojenia 

a závislostí medzi sektormi, nejednoznačnosť hraníc medzi sektormi a zvýšenie výskytu 

formulácie a implementácie verejnej politiky s participáciou verejných a súkromných aktérov 

rôznych odvetvových a prierezových politík. Prakticky ide teda z pohľadu lesníckej politiky 

o cieľ integrácie rôznych záujmov na využívaní a ochrane lesa medzi rôznymi rezortnými 

ministerstvami, odbormi a na ne naviazanými sieťami aktérov. Hranice sektora (odvetvia) nie 

sú jednoznačné a sú závislé od interpretácie rôznych aktérov, menia a modifikujú sa. Sú 

definované ako politiky pod jurisdikciou administratívnych štruktúr: poľnohospodárstvo, 

lesníctvo, životné prostredie, ochrana prírody, turizmus, energetika, vodné hospodárstvo, 

trvalo udržateľlný rozvoj, rozvoj vidieka, inovácie alebo konkurencieschopnosť. Rétoricky sa 

intersektorálna koordinácia zdôrazňuje explicitne v strategických dokumentoch rôznych 

politík (napr. integratívny rozvoj vidieka, národný lesnícky program), ďalšia špecifikácia jej 

spôsobov, organizácie a mechanizmov býva však často problémová a nedostatočná.  

Medzisektorová koordinácia má rôzny stupeň inštitucionalizácie a využíva rôzne techniky 

a mechanizmy. Najčastejšie ide o legislatívne zakotvené mechanizmy ako je medzirezortné 

pripomienkové konanie alebo spoločné zasadnutia výborov v parlamente. Pri tvorbe 

strategických dokumentov sa využívajú spoločné dočasné medziodvetvové komisie, ktorých 

úlohou je snažiť sa o dosiahnutie konsenzu aj keď sa často využíva hlasovanie ako spôsob 

rozhodovania. Medziodvetvové komisie sú vytvárané pod vplyvom dominantných aktérov tak, 

aby zodpovedali štruktúre sektorálnych záujmov. Iné záujmy sú často marginalizované 

a vylúčené. Dosiahnutie medziodvetvového konsenzu na národnej úrovni je často veľmi 

nepravdepodobné (napr. vplyvom politických strán), preto sa intersektorálna koordinácia 

presúva na nižšiu úroveň. Vysoká miera inštitucionalizácie napr. prostredníctvom stálych 

výborov a komisií nebýva zárukou efektívnej a účinnej formulácie a implementácie 

medzisektorovej politiky. Často bola pozorovaná snaha o koordináciu a integráciu politík 

v sektoroch, ktoré boli v defenzíve a nevedeli presadiť svoje záujmy iným spôsobom. Naproti 

tomu sektory s veľkou politickou silou vedia často efektívne blokovať intersektorálnu 

koordináciu a ďalej sledujú úzke odvetvové zameranie s pomocou svojej politickej siete. 

Ďalším aspektom úspešnosti medzisektorovej koordinácie je politická váha problémov 

riešených jej prostredníctvom. Niektorí aktéri nemajú záujem sa zúčastňovať sa 

koordinovania medzisektorálnych problémov, lebo predpokladajú, že dosiahnuté výsledky 

budú predstavovať tzv. „soft policy“, čiže nezáväzné, široké, vágne a ťažko 
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implementovateľné opatrenia. Plodná integrácia politík vyžaduje určitú mieru 

inštitucionalizácie a motiváciu vo forme personálnych a finančných zdrojov pre jej 

uskutočňovanie.  

 

Výskumné otázky z pohľadu kľúčových lesníckych aktérov pre projekt IPOLES môžeme 

definovať nasledovne: Majú lesnícki aktéri záujem na integrácii a koordinácii politík pre 

lesníctvo? Sú lesnícki aktéri k integrácii a koordinácii politík pre lesníctvo nútení? Sú lesnícki 

aktéri v integrácii a koordinácii politík pre lesníctvo iniciatívni a aktívni, lebo jej 

prostredníctvom lepšie presadia svoje záujmy? Je reforma špecializovanej štátnej správy 

prostriedkom na zlepšenie koordinácie a integrácie politík? Existuje možnosť tzv. 

kooperatívnej a integratívnej štátnej správy lesného hospodárstva v tieni hierarchie? 

Výskumné otázky v oblasti medzisektorovej integrácie a koordinácie pre projekt IPOLES 

môžeme definovať nasledovne: Je integrácia a koordinácia politík pre lesníctvo potrebná? Je 

koordinácia a integrácia politík pre lesníctvo prevažne rétotrická a plakatívna? Majú 

integrovať a koordinovať strategické dokumenty relevantné politiky pre lesníctvo? Majú 

koordinovať a integrovať strategické dokumenty prierezových a odvetvových politík lesnícke 

záležitosti? Je možné vytypovať politiky s dominantnou formou integrácie a koordinácie 

odvetvových a prierezových politík pre lesníctvo? Je hierarchická integrácia a koordinácia 

politík dominantná? Ktoré formy koordinácie a integrácie sú vhodné v závislosti od fázy 

policy cyklu? Sú kooperatívne formy integrácie a koordinácie politík vhodné? Integrácia 

a koordinácia sa uskutočňuje podľa prístupu „zdola hore“ alebo „zhora dole“? Existujú 

vzorové príklady (best practicies) v Slovenskej republike pre integráciu rozvojových, 

inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo? Aké predpoklady (faktory úspešnosti) 

musia byť splnené, aby bola integrácia a koordinácia politík pre lesné hospodárstvo úspešná? 

 

Verejná politika sa stáva komplexnejšou a rozhodnutia vo verejnej politike sú viac závislé od 

vedeckej a  odbornej expertízy. Na jednej strane má slúžiť expertíza ako prostriedok na 

zlepšenie účinnosti a efektívnosti politík a hovoríme o zvyšovaní vedeckosti verejnej politiky. 

Na druhej strane je vedecká expertíza kritizovaná, lebo dochádza k spolitizovaniu vedy. 

Politika sa často v extrémnom vyjadrení môže uskutočňovať ako technokratický (vedecký) 

proces, ako napríklad NATURA 2000, ale môže sa uskutočňovať ako čisto politický proces, 

v ktorom sa vedecké poradenstvo zúčastňuje len minoritne alebo sa využíva na presadenie 

záujmov niektorých aktérov. Preto sa často v literatúre volá po zodpovednej, nezávislej 

a demokraticky legitimizovanej vedeckej expertíze. Predovšetkým z úrovne EÚ prišla 
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požiadavka a návrhy na vyšší podiel vedeckého poradenstva pri plánovaní a realizácii verejnej 

politiky, málo sa však akcentoval nezávislý a demokratický poradenský proces.  

V súčasnosti môžeme popísať rôzne formy začlenenia vedeckej expertízy v politickom 

procese. V tradičnom ponímaní sú vedci odborníkmi v špecifických odborných otázkach 

a sprostredkúvajú pre politiku komplexné informácie využívaním analytického 

a syntetizujúceho prístupu. V politologickom poradenstve sú vedci v prvom rade účastníkmi 

diskurzu k politickým témam ako inovátori konceptov a prístupov k politike, ich úloha je teda 

skôr menej významná, lebo vyžaduje vplyvného aktéra, ktorý by sa presadzovania ich 

myšlienok ujal. V druhom rade môžu vedeckí pracovníci účinkovať ako konzultanti 

a evalvátori v procese tvorby, realizácie a hodnotenia verejnej politiky. Tretí spôsob 

začlenenia spočíva v mediácii politického procesu a sprostredkovaní konsenzov vo 

vyjednávaní medzi aktérmi. Posledný spôsob vedeckej činnosti môžeme definovať ako tvorbu 

argumentov pre určitého aktéra, čiže vedecká expertíza sa stáva vo veľkej miere politickou, t.j. 

vedeckí pracovníci sa stávajú priami účastníci politického procesu.393  

 

Výskumné otázky z pohľadu vedeckej expertízy politických procesov pre projekt IPOLES 

môžeme definovať nasledovne: Majú lesnícki aktéri záujem na vedeckej expertíze procesov 

integrácie a koordinácie politík pre lesníctvo? Sú lesnícki aktéri k začleneniu vedeckej 

expertízy v lesníckej politike nútení? Má vedecká expertíza a poradenstvo vplyv na integráciu 

a koordináciu politík pre lesníctvo v závislosti od jej formy a inštitucionalizácie? Existujú 

vzorové príklady (best practicies) v Slovenskej republike z pohľadu vedeckej expertízy pre 

integráciu rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo? Aké 

predpoklady (faktory úspešnosti) vedeckej expertízy musia byť splnené, aby bola integrácia 

a koordinácia politík pre lesné hospodárstvo úspešná? 

 

 

Deficity hierarchickej koordinácie a  regulatívnych opatrení verejnej 

politiky 
 

Hierarchické rozhodovanie je založené na direktívnej príprave a presadzovaní rozhodnutí, 

ktoré vo svojej teoeretickej podobe známe už od MAXA WEBERA. Je typická pre zložky 

                                                 
393 BOECHER, M., 2007: Wissenschaftliche Beratung und politischer Prozess, in: KROTT, M., SUDA, M., (ed.) 
2007: Macht Wissenschaft Politik? Erfahrungen wissenschaftlicher Beratung im Politikfeld Wald und Umwelt, 
VS Verlag fuer Sozialwissenschaften Wiesbaden, 14-42 s. 
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politicko-administratívneho systému, hlavne pre vládu a štátnu správu, kde sa najlepšie 

uplatňujú vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Typ hierarchickej koordinácie je dominantný 

aj štátnu správu lesného hospodárstva a lesnícku politiku ako to potvrdzujú JOZEF DOCZY 

a JAROSLAV ŠÁLKA 394 . Prvky hierarchickej koordinácie môžeme nájsť aj pri používaní 

nástrojov lesníckej politiky a ovplyvňovaní adresátov verejnej politiky. Najbližšie 

k hierarchickému rozhodovaniu vo verejnej politike majú regulatívne nástroje. 

Podľa rôznych definícií sú regulatívne nástroje všetky politické regulačné zásahy štátu, ktoré 

na formálnej úrovni ovplyvňujú konanie a správanie spoločnosti a hospodárstva 

prostredníctvom záväzných pravidiel vynútiteľných štátom. Regulatívne nástroje patrili a 

patria k tradične dominantným nástrojom v lesníckej politike s cieľom zabezpečiť odborné 

a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Po roku 1989 sila regulácie postupne ustupuje 

v lesníckej politike zabezpečeniu ústavou zaručených vlastníckych práv a dochádza k vzniku 

kombinácie regulatívnych a ekonomických nástrojov vo forme náhrady ujmy za obmedzenie 

vlastníckych práv aj keď regulácia (zákazy, príkazy, obmedzenia) ostane aj v budúcnosti 

dominantným nástrojom lesníckej politiky. V oblastiach ako rozvoj vidieka a inovácie je 

regulácia menej účinná a vo veľkej miere sa využívajú motivujúce ekonomické, informačné 

alebo inštitucionálne nástroje, tak ako to dokumentovali ANNA ZAUŠKOVÁ, ERIKA 

LOUČANOVÁ, ZUZANA SARVAŠOVÁ, LUKÁŠ FODREK 395  vo svojom príspevku o inovačnom 

governance. Bohužiaľ sme nezískali autora pre príspevok o governance trvalo udržateľného 

rozvoja, kde bola tiež pozorovaná táto zmena paradigmy verejnej politiky. Vo verejnej 

politike sa využívajú nové typy nástrojov, ktoré využívajú trh (napr. obchodovateľné kvóty) 

alebo rôzne typy samoregulácie (napr. certifikácia). Kladie sa väčší dôraz na adaptívnu 

a iteratívnu tvorbu a implementáciu verejnej politiky vyjadrovanú pojmami ako monitoring 

alebo evalvácia s využitím vedeckej expertízy, ktoré majú za cieľ iniciovať procesy učenia vo 

verejnej politike.  

Mix nástrojov a typov koordinácie verejnej politiky. Hierarchická koordinácia verejnej 

politiky prostredníctvom regulatívnych nástrojov majú však aj nedostatky, ktoré vplývajú 

z ich charakteristiky a vedú k používaniu mixu typov koordinácie a nástrojov verejnej 

politiky:396 

                                                 
394 DÓCZY, J., ŠÁLKA, J., 2009, 200-218 s. 
395 ZAUŠKOVÁ, A., LOUČANOVÁ, E., SARVAŠOVÁ, Z., FODREK, L.: 2009: Inovačný governance a lesníctvo, in: 
ŠÁLKA, J., SARVAŠOVÁ, Z. et.al., 2009: Governance v lesníctve, NLC Zvolen, 153-199 s. 
396 KROTT, M. 2001: Politikfeldanalyse Forstwirtschaft, Eine Einführung für Studium und Praxis, Parey Berlin, 
175-185 s.  
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− Všeobecné pravidlá pre riešenie individuálnych problémov. Lesné právo normuje príkazy 

a zákazy všeobecne, jednako prírodné podmienky neumožňujú tieto normy dodržať, 

napríklad pri povinnosti zalesniť a zabezpečiť kultúru je v určitých prírodných pomeroch 

veľmi ťažké dodržať požadované lehoty. Aby sa predišlo týmto nedostatkom, tak sa už vo 

formulácii definujú regulatívne predpisy veľmi všeobecne, alebo sa poskytuje možnosť 

udelenia výnimiek, tým však trpí účinnosť regulatívnych predpisov.  

− Normovanie správania bez dostatočnej schopnosti dodržať normy. Regulatívne nástroje 

v lesnom práve vyžadujú vykonávanie určitých činností, ktoré predpokladajú vedomosti 

o lese. Majiteľ lesa tieto vedomosti nemá, alebo ich má obmedzené, preto je potrebné 

poradenstvo, aby regulatívne nástroje boli účinné. Podobne môže lesné právo predpisovať 

opatrenia napríklad v ochranných lesoch, ktoré vo výnosovo slabých lesoch majiteľ lesa 

nevykoná, lebo mu chýbajú finančné zdroje. Prostredníctvom takýchto regulatívnych 

opatrení, taktiež nedocielime želaný účinok.  

− Normovanie správania bez motivácie k zlepšovaniu. Ak majiteľ lesa dodrží regulatívne 

predpisy, považuje to za dostatočné bez ďalšej snahy o zlepšenie stavu lesa napríklad 

prírode blízke lesné hospodárstvo. Zákaz holorubu ešte nezabezpečí zvyšovanie podielu 

prirodzenej obnovy. Tento inovačný deficit regulatívneho nástroja by bolo potrebné riešiť 

častými novelami lesného práva. Rizikovosť a nákladnosť takéhoto procesu je však 

zrejmá. Kombinovanie regulatívnych nástrojov s ekonomickou motiváciou alebo 

poradenstvom môže preto zlepšiť ich účinok.  

− Kompetenčné spory. Hierarchické sektorové schvaľovanie regulácií vedie veľmi často ku 

kompetenčným sporom v implementácii. Príklady nájdeme predovšetkým vo vzťahu 

lesného hospodárstva a ochrany. Negatívny vplyv kompetenčných sporov na účinnosť 

a efektívnosť opatrení verejnej politiky je nesporná. 

− Neformálne použitie regulatívnych nástrojov. Obchádzanie a vyhýbanie sa regulatívnym 

predpisom, ktoré využívajú lesné podniky, vychádza hlavne z veľkého počtu lesných 

podnikov a nízkej kontrolnej kapacity štátnej správy. Ďalšími dôvodmi je stratégia nižších 

organizačných jednotiek štátnej správy, na základe ktorej táto filtruje informácie a snaží sa 

nevykazovať zásadné nedostatky v implementácii regulatívnych opatrení. Posledným 

dôvodom je potreba štátnej správy lesného hospodárstva mať spojencov hlavne 

v kompetenčných sporoch s inými rezortnými štátnymi správami. Veľmi často v prípade 

regulatívnych nástrojov dochádza k neformálnym vyjednávaniam a štátna správa sa 

správa kooperatívne. 
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Aby sa zabezpečila účinnosť a efektívnosť verejnej politiky, siaha štátna správa často ku 

kooperatívnym a integratívnym formám správania. Využíva rôzne formy vyjednávania, 

konzultácií s adresátmi regulatívnych nástrojov alebo využíva formálnu a neformálnu 

nehierarchickú koordináciu aj pri formulácii regulatívov s inými zložkami štátnej správy. 

 

Výskumné otázky z pohľadu zmeny paradigmy v náhľade na regulatívne nástroje 

a hierarchickú koordináciu verejnej politiky pre projekt IPOLES môžeme definovať 

nasledovne: Vedú zmeny v nazeraní na regulatívne nástroje a vytváranie nástrojových mixov 

k negatívnym alebo pozitívnym vplyvom na koordináciu a integráciu politík pre lesné 

hospodárstvo? Je hierarchická koordinácia dominantným konceptom na koordináciu 

a integráciu politík pre lesné hospodárstvo? Vedie využívanie vyjednávania a kooperácie pri 

tvorbe a implementácii regulatívnych nástrojov verejnej politiky k negatívnym alebo 

pozitívnym vplyvom na koordináciu a integráciu politík pre lesné hospodárstvo? Je možné 

nájsť vzorové príklady modifikácií hierarchickej koordinácie a regulatívnych nástrojov 

s pozitívnym vplyvom na integráciu a koordináciu politík pre lesné hospodárstvo? Je možné 

definovať faktory úspešnosti modifikácie hierarchickej koordinácie a regulatívnych nástrojov 

na integráciu a koordináciu politík pre lesné hospodárstvo? 

 

Nové nástroje verejnej politiky využívajú napríklad trhový mechanizmus alebo 

samoreguláciu. Ekonomický nástroj redukcie emisií CO2 je riešenie pomocou 

obchodovateľných certifikátov. Slovenské zákonodarstvo používa termín „obchodovateľné 

emisné kvóty“. 397  Sú to obchodovateľné cenné papiere, ktoré umožňujú producentom 

znečisťujúcich látok (napr. CO2) emitovať presne definované limitované množstvo škodlivín 

na danom území za určitú časovú jednotku. Základná myšlienka spočíva v tom, že štát stanoví 

množstvo dovolených emisií a cena certifikátov sa určí pôsobením ponuky a dopytu na 

vytvorenom trhu certifikátov. Štát vydraží, predá certifikáty približne vo výške PIGOUOVEJ 

dane alebo poskytne certifikáty vo výške potrebnej redukcie emisií za nulovú cenu. 

Certifikáty sú voľne obchodovateľné. Ak nejaký podnik zavedie opatrenia na redukciu emisií, 

môže certifikáty predať. Na základe ponuky a dopytu sa vytvorí optimálna cena certifikátov. 

Pri emisii certifikátov sú možné dva hraničné stavy podľa ceny obchodovateľných 

certifikátov, za ktorú ich predáva štát: nulová cena a cena približne vo výške PIGOUOVEJ dane. 

Lesné ekosystémy môžu sekvestráciou (absorbovaním) oxidu uhličitého a jeho uskladnením 

                                                 
397 ŠÁLKA, J., TRENČIANSKY, M., HALAJ, D. 2008: Integrácia lesného hospodárstva do obchodovania s uhlíkom, 
Vedecká štúdia, TU Zvolen, 7-16 s. 
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vo vegetácii a v pôde významne ovplyvňovať priebeh a rozsah klimatickej zmeny. 

V globálnom meradle sa odlesňovanie podieľa približne 20 % na celkových emisiách oxidu 

uhličitého. Lesnícka stratégia EÚ uvádza, že zmierňovanie klimatickej zmeny možno 

najlepšie dosiahnuť prostredníctvom zvyšovania existujúcich zásob uhlíka v lesných 

ekosystémoch a primeranou podporou využívania biomasy a drevných produktov. 

Realizáciou vhodných lesníckych adaptačných opatrení na viazanie uhlíka môže lesné 

hospodárstvo významne prispieť k plneniu záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu. 

Národný lesnícky program Slovenskej republiky sa v priorite 4 zaoberá zmierňovaním dosahy 

zmeny klímy prostredníctvom zvyšovania zásob uhlíka v lesných ekosystémoch 

prostredníctvom realizácie lesníckych opatrení (zachovanie, nahradenie uhlíka). Jednou 

z možností ako uskutočniť opatrenia na zvýšenie uchovávania uhlíka v lesných ekosystémoch 

je zabezpečiť účasť lesného hospodárstva na vytvorených medzinárodných trhoch 

s certifikátmi CO2. 

Certifikáciu hospodárenia v lese je možné definovať aj ako trhovo orientovaný nástroj 

lesníckej politiky, ktorý je založený na dobrovoľnom implementovaní pravidiel trvalo 

udržateľného hospodárenia v lesnom podniku s cieľom zabezpečiť odbyt produkcie dreva.398 

Certifikácia je nástrojom, pomocou ktorého je možné obhospodarovanie lesov dokumentovať 

a porovnávať so štandardom.  

Certifikačné označenie niektorého z certifikačných systémov hospodárenia v lese  zaručuje 

odberateľovi dreva (v prípade predaja dreva ako suroviny) alebo konečnému spotrebiteľovi (v 

prípade predaja výrobkov z dreva), že boli dodržané kritéria certifikačného štandardu. Kritéria, 

ktoré musia byť dodržané sú odlišné podľa toho, o ktorý konkrétny certifikačný systém sa 

jedná, ale podstata certifikačných kritérií zostáva rovnaká. Súčasný európsky i svetový trh 

zaznamenáva zvyšujúci sa dopyt po environmentálnych produktoch. Spracovateľ, či konečný 

spotrebiteľ je ochotný zaplatiť viac za produkt vyrobený z materiálu nepoškodzujúceho 

životné prostredie, pri výrobe ktorého bola použitá technológia s environmentálnym 

základom. Dopyt po certifikovaných výrobkoch z lesného hospodárstva bude limitujúcim 

faktorom rozvoja tohto nástroja. 

Certifikácia využíva koordinačný mechanizmus samoregulácie v lesníckej politike a veľmi 

výrazný odklon od hierarchickej koordinácie. Certifikácia predstavuje aj vplyv globálnej 

                                                 
398 ŠÁLKA, J., TRENČIANSKY, M., MAXIMOVÁ, H. 2003: Lesnícka politika I: Zlyhanie trhu a nástroje lesníckej 
politiky, učebné texty, TU Zvolen, 66-82 s. 
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úrovne na národnú lesnícku politiku ako to opísali ZUZANA DOBŠINSKÁ a MIKULÁŠ 

ČERNOTA.399  

 

Výskumné otázky z pohľadu zavádzania nových nástrojov verejnej politiky pre projekt 

IPOLES môžeme definovať nasledovne: Vedú nové nástroje verejnej politiky k negatívnym 

alebo pozitívnym vplyvom na koordináciu a integráciu politík pre lesné hospodárstvo? Je 

možné nájsť vzorové príklady uplatňovania nových nástrojov verejnej politiky s pozitívnym 

vplyvom na integráciu a koordináciu politík pre lesné hospodárstvo? Je možné definovať 

faktory úspešnosti uplatňovania nových nástrojov verejnej politiky na integráciu 

a koordináciu politík pre lesné hospodárstvo? 

 

Adaptívna a iteratívna tvorba a realizácia politiky predstavuje možnosť pružného 

prispôsobovania opatrení verejnej politiky s cieľom zlepšiť ich legitímnosť, účinnosť 

a efektívnosť. Využíva procesy učenia vo verejnej politike, ktoré vychádzajú z interakcií 

aktérov v sieťach a vedeckej expertízy odhaľujúcich implementačné medzery a nedostatky 

v úspešnosti politiky. Základom pre adaptívnu a iteratívnu tvorbu a realizáciu politiky je tzv. 

implementačný a evalvačný výskum. 400  Implementačný výskum sa uskutočňuje dvomi 

spôsobmi. V prvom preskriptívnom spôsobe (prístup orientovaný na program) sa vykonáva 

porovnanie daného programu so skutočnosťou jeho realizácie a zisťujú sa cieľové odchýlky 

zapríčinené implementáciou. Tento prístup má veľmi úzky vzťah k evalvačnému výskumu. 

V druhom deskriptívnom spôsobe (prístup orientovaný na aktérov) sa krok za krokom 

analyzuje a opisuje väčšinou vágne definovaný program s ohľadom na správanie a jednanie 

jednotlivých zainteresovaných aktérov. V prvom spôsobe je výskumná otázka zameraná na 

mieru dosahovania plánovaných cieľov realizácie a v druhom spôsobe na opísanie „ako“ a 

„prečo“ implementácia prebiehala konkrétnym spôsobom. Jasné členenie obidvoch spôsobov 

výskumu je ale vo výskumnej praxi pomerne zriedkavé. Popísané prístupy implementačného 

výskumu sú zamerané na výskum implementačných nedostatkov z pohľadu politicko-

administratívneho systému (top-down prístup). Neskôr sa presadili prístupy, ktoré popisovali 

implementáciu ako interakciu spoločenských aktérov v tzv. bottom up prístupe (napr. 

Najnovšie prístupy analyzujú implementáciu ako spoločný proces učenia zainteresovaných 

aktérov na základe monitoringu realizácie opatrenia verejnej politiky. 

                                                 
399 DOBŠINSKÁ, Z., ČERNOTA, M. 2009, 126-151 s. 
400 ŠÁLKA, J., 2006: Analýza verejnej politiky v lesníctve, TU vo Zvolene. VŠ 4/2006/A,  45-51 s. 
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Pre racionálne chápanie politiky predstavuje hodnotenie policy outcomes a impacts základnú 

požiadavku, ktorá predstavuje výskumný objekt tzv. evalvačného výskumu. Evalvačný 

výskum sa zaoberá hodnotením dosahovania cieľov alebo hodnotením príčin úspechu 

a neúspechu opatrení a programov. V praxi sa však skutočnosť odlišuje vo veľkej miere od 

ideálu. Ťažkosti začínajú už pri stanovení cieľov a ukazovateľov, podľa ktorých sa opatrenie 

hodnotí. Ak sú ciele opatrenia alebo programu stanovené presne a jasne, zvyčajne nie 

problém zhodnotiť úspech alebo neúspech. Ako je uvedené v kapitole o formulácii nie vždy 

možné zistiť jasné ciele opatrenia verejnej politiky, čo sťažuje aj evalváciu. Aktérom sa teda 

otvára cesta vniesť prostredníctvom definície ukazovateľov a cieľov svoje záujmy do 

evalvačného procesu. Výskumy dokazujú, že evalvácia prostredníctvom medializácie 

výsledkov a zainteresovanie verejnosti do hodnotenia opatrení, neprináša racionálne prvky do 

tohto procesu. Medializácia jednotlivými aktérmi závisí od ich zdrojov a politických 

potenciálov, ktoré im umožnia presadiť vlastnú verziu chápania výsledkov politiky. Politický 

systém má vytvorené inštitúcie, ktoré môžu zobjektivizovať proces evalvácie, ako napr. 

kontrolné inštitúcie (Najvyšší kontrolný úrad) alebo súdnictvo. Ďalším dôležitým prvkom 

evalvačného procesu je zainteresovanie výskumných organizácií. Veda a výskum vyvinuli 

rôzne evalvačné postupy, ktoré je možné použiť. Evalvačný výskum analyzuje stupeň 

dosahovania cieľov, účinnosť a účinky opatrení. Aj v prípade vedeckých evalvácií je však 

možné presadzovať záujmy jednotlivých aktérov, lebo výskumné inštitúcie sú závislé od 

finančných prostriedkov na evalvačné štúdie.  

 

Výskumné otázky z pohľadu adaptívnej a iteratívnej tvorby politiky pre projekt IPOLES 

môžeme definovať nasledovne: Uskutočňujú sa implementačné a evalvačné analýzy opatrení 

verejnej politiky s vplyvom na koordináciu a integráciu politík pre lesné hospodárstvo? Je 

možné pozorovať procesy učenia s pozitívnym vplyvom na integráciu a koordináciu politík 

pre lesné hospodárstvo? Je možné definovať faktory úspešnosti uskutočňovania 

implementačných a evalvačných analýz opatrení verejnej politiky na integráciu a koordináciu 

politík pre lesníctvo? 
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Záver 
 

Lesnícka politika je tradičnou odvetvovou politikou, ktorá je vystavená dynamickým zmenám 

v politickom systéme globálnej, medzinárodnej, európskej, národnej a regionálnej úrovne. 

Hranice lesníckej politiky sú priepustné obidvomi smermi, čo implikuje zložitejšie politické 

procesy a vzťahy medzi aktérmi v lesníctve a súvisiacich sektoroch. Nazeranie na využívanie 

typov koordinácie a nástrojov verejnej politiky ovplyvňuje významne aj paradigmu nazerania 

na lesnícku politiku.  

Prvým dôležitým výstupom tejto publikácie je zdokumentovanie komplexnosti lesníckej 

politiky s využitím teórie governance a potvrdenie nutnosti výskumu v lesníckej politike. 

Koncept governance predstavuje prístup, ktorý umožňuje štrukturalizáciu problémov 

v lesníckej politike a môže byť plodne využívaný ako prístup analyzovania konkrétnych 

vedeckých problémov. 

Druhým dôležitým výstupom bolo definovanie výskumných otázok pre projekt IPOLES: 

Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo. Otázok, ktoré 

by bolo potrebné empiricky overiť je veľké množstvo a vyžadovali by veľké riešiteľské 

kapacity. Veríme, že v projekte využijeme aspoň niekoľko z nich na tvorbu hypotéz, ktoré sa 

nám podarí pomocou metód empirického sociologického výskumu potvrdiť alebo zamietnuť.  

Na záver je potrebné poďakovať všetkým autorom za ich erudovaný a profesionálny prístup k 

publikácii. 
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