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Integrácia VpF do trhového mechanizmu –
teórie a zahraničné skúsenosti

Kniha vznikla v rámci dvoch projektov:
– Centrum excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy v aktivite 4.3: 
Integrácia VpF do trhového mechanizmu (ASFEU)
– IPOLES: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych 
politík pre lesníctvo (APVV)
– VYNALES: Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky 
súvisiace s lesníctvom (APVV)
– v spolupráci LVU-NLC a LF TUZVO
– so zapojením veľkého počtu doktorandov  a diplomantov na LF 
TUZVO
– s interdisciplinárnym prepojením lesníckej ekonómie, lesníckeho 
podnikového hospodárstva, teórie práva, sociológie a teórie politiky
– s cieľom vypracovať prvý náčrt problematiky pre formuláciu stratégií
a iniciovať diskusiu

Zlyhanie trhu pri VpF (Šálka)

Odôvodnenie zlyhania trhu pri VpF vychádza z:

– teórie externalít (Pigou) s vysvetlením princípu 
optimálnej produkcie VpF
– teórie verejných statkov (Musgrave) a rozšírenej teórie 
verejných statkov (Mantau) ako teoretického základu celej 
publikácie (predstavené v roku 2008)
– teórie vlastníckych práv (Coase) ako teoretického základu 
pre trhové riešenia zabezpečovania VpF
– transakčné náklady a informačná asymetria (Commons, 
Arrow)



Zlyhanie štátu pri VpF (Šálka)

Odôvodnenie zlyhania štátu pri VpF vychádza z:

– teórie preverovania racionality štátnych zásahov (Streit)

– teórie pre analýzu verejnej politiky (Lasswell)

– príklady zlyhania štátu pri zabezpečovaní VpF na 
Slovensku

•Náhrada ujmy za obmedzovanie vlastníckych práv
•Environmentálne platby
•Finančná podpora VpF

Kompenzačné mechanizmy pri VpF
(Kovalčík et al)

Kompenzačné mechanizmy pri VpF:
– verejné kompenzačné mechanizmy - predovšetkým 
finančné podpory a náhrady ujmy

– súkromno-verejné kompenzačné mechanizmy - zmluvná
ochrana prírody a obchodovateľné certifikáty

– súkromné kompenzačné mechanizmy – nákup statkov a 
služieb, pôdy, prenájom pôdy, eko-sponzoring, certifikácia

– príklady kompenzačných mechanizmov pri VpF v 
zahraničí



Zahraničné prípadové štúdie integrácie VpF
do trhového mechanizmu (Sarvašová et al)

Prípadové štúdie pri VpF (zahraničné projekty):
– predovšetkým rekreačná funkcia lesa
– nedrevné produkty z lesa
– environmentálne služby (ochrana prírody, 
vodohospodárska funkcia ...)
– prípadové štúdie na Slovensku:

•Slovenský raj
•Donovaly
•Vydrovo

Marketingová podpora integrácie VpF
(Klubica et al)

Klasifikácia VpF podľa:
– skupín možných produktov a služieb
– charakteristík zákazníka 
– integrácie zákazníka do procesu
– charakteristík poskytovateľa

Marketingové stratégie podľa marketingového mixu:
– Politika produktu
– Distribu čná politika
– Cenová politika
– Komunikačná politika



Zmluvy a organizácie pre integráciu VpF
(Dobšinská)

Typológia zmlúv:
– trvalé postúpenie práv,  dočasné užívanie,  poskytovanie služieb, 
kombinácie
– stupeň závislosti, stupeň neistoty vzťahu, typ VpF
– organizácie

Príklady:
– semináre organizované v lese
– sponzoring
– ponuka rekreačných zariadení

Transakčné náklady

Vlastnícke práva a integrácia VpF do 
trhového mechanizmu (Dobšinská)

Priradenie vlastníckych práv

Príklady regulácie vstupu do lesa:
– Nemecko
– Rakúsko
– Taliansko
– Holandsko
–ČR
– Maďarsko
– Rumunsko



Spoločenská akceptácia integrácie VpF do 
trhového mechanizmu (Taraba et al)

Úvaha/Odpovede (%)

Súhlasné
stanovisko

Neutrálne 
stanovisko

Nesúhlasné
stanovisko

BeB EB BeB EB BeB EB

Mal by byť prístup do lesa bezplatný ?65 80 15 10 20 11

Mala by vláda dotovať rekreáciu v 
lese? 71 80 18 11 11 9

Mal by návštevník lesa platiť za úžitky 
z lesa? 17 8 21 15 63 78

Je vhodné, aby vláda uzákonila 
spoplatňovanie prístupu do lesa? 8 3 12 10 81 88

Je vhodné, aby majitelia lesov 
spoplatňovali prístup na ich lesné
majetky?

29 24 26 24 45 52

Záver

• Integrácia verejnoprospešných funkcií do trhového 
mechanizmu predstavuje jednu z možnostíinovatívneho 
prístupu v tejto oblasti. 

• Majitelia lesa v Európe vyvíjali a vyvíjajúsnahu získať
platby za poskytovanie úžitkovpre spoločnosť. 

• Príspevok však nechcel vytvoriť dojem, že je to jediná cesta
a vôbec už nie dojem, že štát by sa mal stiahnuť

z ovplyvňovania produkcie verejnoprospešných funkcií
prostredníctvom verejnej politiky. 

• Stratégie začlenenia verejnoprospešných funkcií do trhu 
vyžadujúzásadné ingerencie štátu.

• Kľúčová charakteristika je akceptácia takejto stratégie 
spoločnosťou. 
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