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1.Úvod 

 - viac ako 35 rokov od realizácie  komplexného výskumu 
funkcií lesa na Slovensku (prof. Papánek, prof. Zachar, D.,a 
spoluaut.) Išlo o definíciu pojmov , modelov 
štruktúry, identifikáciu, kvantifikáciu a oceňovanie funkcií 
lesov. 
   - na prelome 80-tých a 90-tých rokov minulého storočia, 
zakotvenie oceňovania lesov a verejnoprospešných 
(mimoprodukčných) funkcií lesa v legislatíve (zákon, vyhlášky 
ap.) pre praktické využívanie.  
-výskum rozšírený  o zhodnú problematiku  v 
poľnohospodárstve sa opäť obnovil v polovici roka 2006,  
príjatím projektu APVV s názvom: Hodnotenie 
verejnoprospešných funkcií lesných a poľnohospodárskych 
ekosystémov a služieb odvetví 
- pokračovanie v roku 2008 výskumnou úlohou :Výskum 
klasifikácia a uplatňovanie funkcií v krajine 
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2.  Problematika 
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akceptovaná skutočnosť:  využívanie  úžitkov lesa súvisí 

s dejinami ľudstva, s rozvojom jeho poznatkovej bázy, 

životných potrieb a nadväzne výrobných činností.  

   -človek bol v najranejšej dobe existenčne závislý na lese 

(najnutnejšie  prirodzené životné potreby nachádzal práve 

v podmienkach lesa  

    - viac ako milión rokov trvalo rozlišovanie porovnávanie 

a využívanie úžitkov lesa po súčasnú štruktúru jeho úžitkov 

služieb lesníctva.  
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Poznatková báza definícií, podstaty a rozlišovania 
funkcií lesných ekosystémov a metodík hodnotenia 
v naturálnych a finančných jednotkách existuje od 
polovice minulého storočia (Hotelling, H., 1949, S. V. 
Ciriacy-Wentrup, 1947, K. Lancaster, 1966, R. K. Davis 
1963, A. M. Freeman, 1979, Papánek F., 1972, Zachar, 
D., 1974, Marszalek, T., 1967) a iní. Postupy finančného 
oceňovania  lesa a lesného majetku súi známe od prelomu 
18.  a 19. storočia (König, G., 1813, Faustmann, W., 
1849), ako školy čistého výnosu z pôdy a čistého výnosu 
z lesa.  



                                        

     

Špecifickú poznatkovú bázu tvorí vetva teórií oceňovania prírodných 
zdrojov v bývalých štátoch východnej Európy založená na všeobecnej teórie 
pracovnej hodnoty, diferencie v rente, čistom výnose a faktor polohy (Belitz, 
G., 1968, Gofman, K. G., 1977, 1976, Seják, J., Tutka, J., 1976,  Šišák, L., 
1987 a iní) 

Hodnotenie a oceňovanie verejnoprosp. (mimoproduk.) funkcií 
lesa vzniklo svete v Európe i na Slovensku až v druhej polovici minulého 
storočia (Pearce, D., 1994, Price, C., 1995, Mantau, U., 1994, Bergen, V., 1995, 
Merlo, M., 1996, Rekola, M., 1996, Park, A., Roper, Ch. S., 1999, Zachar, D., 
1988, Skypala, J., 1990, Vyskot, I., 1999, 2003, Šišák, L., 2002). Celú škálu 
doterajších prístupov a metodík hodnotenia a oceňovania funkcií možno 
zahrnúť do niektorej zo známych skupín: metódy trhových cien, kontigenčné 
dotazníkové metódy, metódy cestovných nákladov, implicitné oceňovacie 
metódy, metódy tieňovej ceny, metódy nákladov príležitosti (ušlých 
príležitosti), metódy expertné, metódy kompenzačné, metódy prevenčné ap.  
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Hodnotenie a oceňovanie verejnoprospešných (mimoprodukčných) 
funkcií lesa sa konštituovalo vo svete v Európe i na Slovensku až v druhej 
polovici minulého storočia (Pearce, D., 1994, Price, C., 1995, Mantau, U., 
1994, Bergen, V., 1995, Merlo, M., 1996, Rekola, M., 1996, Park, A., Roper, 
Ch. S., 1999, Zachar, D., 1988, Skypala, J., 1990, Vyskot, I., 1999, 2003, 
Šišák, L., 2002).  
Škála doterajších prístupov a metodík hodnotenia a oceňovania funkcií : 
metódy trhových cien, kontigenčné dotazníkové metódy, metódy cestovných 
nákladov, implicitné oceňovacie metódy, metódy tieňovej ceny, metódy 
nákladov príležitosti (ušlých príležitosti), metódy expertné, metódy 
kompenzačné, metódy prevenčné ap.  
Nepodarilo sa doteraz relevantne hodnotiť a oceňovať nwetrhové funkcie 
lesa:  
-na princípe objektívnych faktorov užitočnosti-dopytu  
-miery ich spoločenskej potreby v rámci  princípu polyfunkčnosti, 
-nedostatočne sa zdôvodnila potreba a obsah služieb verejnosti vo vzťahu 
k trhovo realizovaným a verejnoprospešným funkciám ekosystémov 

2.  Problematika 



3. Metodický postup a poznatky 
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Problematika sa  zameria  na: 
- analýzu poznatkov o definovaní pojmov funkcií lesa, 
  ekosystémových služieb, funkcií lesných ekosystémov, 
  služieb lesníctva a funkcií lesníctva a   LH  
-rozlíšenie užitočnosti lesných a poľnohospodárskych 
 ekosystémov z pohľadu internalít a externalít 
-analýzu a hodnotenie prístupov definovania podstaty 
 funkcií ekosystémov a služieb odvetví 



  

 

4. Výsledky 
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Rámcové definovanie obsahu pojmov funkcia, služba a obsahu užitočnosti 
jednotlivých čiastkových funkcií podľa   jazykovedného, biologického, 
fyzikálneho, chemického, technického, ekonomického, právnického, 
utilitárneho a ekosystémového hľadiska: 

     Jazykovedné hľadisko:  
          Funkcia: 
- hodnosť, spojená s povinnosťou 
- poslanie, platnosť, význam 
            - fungovanie, chod, činnosť 
            - vzájomná závislosť veličín  
         Služba:   
- vykonávanie prác 
- organizované práce pre obyvateľstvo 
- prechodné vykonávanie určitých povinnosti 
- činnosť inštitúcie zameraná na určité spoločenské potreby 
- práca, skutok v prospech niekoho 
- pravidelné vykonávanie povolania 
- práca sluhu a slúžky 
- zamestnanie v štátnej a verejnej službe 



Výsledky 
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        Účinok: 
- výsledok pôsobenia 
        Úžitok: 

- hmotný alebo iný osoh alebo výsledok práce 
  úsilie, prospech, zisk, želanie 
     Úžitkovosť: 
- schopnosť poskytovať úžitok 
- miera schopnosti poskytovať úžitok 
      Vplyv: 

- trvalejšie pôsobenie na niekoho 
- možnosť rozhodovať, autorita, moc, uplatniť svoj 
  vplyv, autoritu 
     Pôsobenie: 

- byť príčinou, spôsobovať, robiť žiaľ, radosť, ťažkosti 
- budiť dojem , zdať sa, pripadať nejaký 
  mať vplyv, účinok, vplývať, účinkovať 
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Fyzikálne hľadisko: 
materiálna produkcia 
nemateriálna produkcia 
hmotná podstata produkcie 
energetická podstata produkcie 
Chemické hľadisko: 
organická produkcia 
anorganická produkcia 
Technické hľadisko: 
produkcia na mechanické spracovanie 
produkcia na chemicko-fyzikálne spracovanie 
produkcia dreva na energiu 
ostatná nedrevná produkcia 
útratu 



Výsledky 
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Ekonomické hľadisko: 
internality 
externality 
tovar (statky a služby realizovateľné na trhu) 
úžitky lesa získané a zúžitkované priamo konzumentmi na ich útratu 
Právnické hľadisko zásad verejného a súkromného práva: 
negatívne externality  platí alebo uhrádza pôvodca (zakotvené v práve) 
pozitívne externality   podpora ich výroby alebo platby (nie sú zakotvené 
v práve) 
úhrady sú iba v prípade vynuteného poskytnutia pozitívnej externality 
sociálna väzba vlastníctva – vlastníctvo zaväzuje ale jeho užívanie má 
slúžiť  všeobecnému blahu  
Utilitárne hľadisko: 
zabezpečovanie potrieb človeka 
priorizácia úžitkov v nadväznosti na spoločenský dopyt a rozvoj výroby 
Ekosystémové hľadisko:  
prírodná podstata ekosystémov ovplyvňovaná a využívaná človekom 
exaktne vyjadrenie podstaty ekosystémových procesov (interakcií, väzieb, 

vplyvov, účinkov) bez ohľadu na potreby a dopyt človeka 
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Z charakteristík obsahu pojmov vyplýva, že netrhovej 
funkcii lesa, ekosystémovej službe zodpovedá  
charakteristika vyjadrujúca stav prírodných procesov 
ekosystému v podobe pojmov  účinok, úžitok,  vplyv 
a pôsobenie (ekologické hľadisko). 
 
Pojem trhová funkcia lesa  alebo tiež pojem služba   
lesníctva (LH), zodpovedá  obsahu   pojmov funkcia, 
úžitok, úžitkovosť, vplyv a pôsobenie (sociálno-ekonomické 

hľadisko).  
Pojem funkcia lesníctva, LH, je širší  ako pojem funkcia 
ekosystému (lesa). 
 Rozšírenie pojmu trhovej funkcie lesa oproti netrhovej  
vyplýva z náhodného alebo organizovaného 
zaangažovania  človeka na sprostredkovaní alebo výrobe 
funkcií, ktoré ekosystém  poskytuje. 



 

 

Výsledky 

 Pre definíciu funkcie ekosystému , ekosystémovej služby možno 
prmerane akceptovať formuláciu Výskota, I. (1999): „Všetko, čo les vie 
a poskytuje (účinky, efekty, vplyvy ap.) je hmotnou a nehmotnou 
produkciou lesného ekosystému“  

Podľa Bartuněka, J. (1994):  funkcie lesa, (ekosystémové služby) možno 
v  obecnej rovine definovať ako účinky (pôsobenie) lesných 
ekosystémov na okolie. Treba doplniť, že aj vnútri ekosystému, 

Na druhej strane funkcie (dodajme služby)lesníctva a lesného 
hospodárstva, sú podľa Bartuněka, J. (1994) účinky (pôsobenie) lesných 
ekosystémov, ktoré využíva človek pri uskutočňovaní a plnení svojich 
cieľov; sú to prejavy výrobného využitia lesa 

V súčasnosti treba rozlišovať podľa niektorých autorov (Krečmer 
a kol.,2007 Blum, 2004) funkciu lesných ekosystémov (ekosystémovú 
službu) ako prírodný efekt v lesoch neobhospodarovaných  a službu lesných 
ekosystémov, lesa v prípade obhospodarovaných hospodárskych lesov ako 
bez nákladový efekt, resp. pozitívnu externalitu.    
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 Navrhované riešenia 
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Verejným statkom sa pripisujú dve základné charakteristiky: 

nerivalita (non-rivality), tzn. každý jednotlivec môže profitovať zo spotreby 

statku bez ohrozenia užívania statku inými jednotlivcami, 

nevylúčiteľnosť (non-excludability), tzn. statok je verejne prístupný, nie je 

možné vylúčiť jednotlivca z jeho spotreby. 

Hodnota statku a schopnosť statku a produktu byť predmetom trhu závisí na 

dynamických zmenách vo vlastnostiach statku a prostredí. 

Podľa Mantau ( 2001) súvisí princíp premeny (transformácie) úžitku 

verejnoprospešnej funkcie na predmet trhu (tovar), t.j. generický verejný 

statok transformovať na trhový statok, zmenou úrovne ich využívania 

vylúčiteľné a rivalitné. 

 



 Navrhované riešenia 

  
To v podstate znamená zmeniť, spravidla zvýšiť ich úžitkovú hodnotu  ako 

externality v procese výrobno-obchodného marketingu (internalizácie) na 

produkt alebo službu charakteru tovaru. 

V prípade pozitívnych externalít, ako vedľajšieho,  sprievodného užitočného  

produktu alebo služby spoločenskej výroby alebo tiež užitočných 

mimoprodukčných funkcií lesa, ide spravidla o sociálny dar, verejnoprospešné 

statky alebo funkcie . V tomto prípade sa stanovuje ich hodnota podľa  

princípov existujúcich metodík  odhalených alebo určených preferencií, resp. 

hodnoty úžitkov odvodenej zo  sprostredkovaných trhových cien . Ak sa tieto 

úžitky internalizujú  procesom inovácií, resp. obchodného marketingového 

procesu, transformujú sa takto na tovar charakteru produktov a služieb a ich 

hodnota sa stanoví na princípe pravidiel (modelov) trhovej cenotvorby.  
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