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ÚVODNÉ SLOVO

Vážené kolegyne, milí kolegovia,
Som rád, že Vás môžem po roku pozdraviť a srdečne privítať na tomto už tradičnom pod-

ujatí za všetkých organizátorov, ktorými sú Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný 
ústav, MPRV SR sekcia LH a spracovania dreva a Slovenská lesnícka spoločnosť, člen Zväzu 
Slovenských vedeckotechnických spoločností. 

Význam a tradícia seminára „Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodár-
stva“ sa utvrdzuje nielen pravidelnosťou konania (veď seminár sa koná už 14. krát), ale aj 
podnetnosťou príspevkov a ich uverejňovaním v zborníku z podujatia, čím sa Vaše myšlienky 
dostávajú do verejného priestoru. Rozhodujúci je však Váš záujem doložený Vašou účasťou. 
Tieto faktory rozhodujú o tom, že tento seminár patrí k najvýznamnejším odborným poduja-
tiam, ktoré NLC – LVÚ každoročne organizuje. 

Zámerom organizátorov bolo koncipovať program tak, aby Vám priblížil nové poznatky 
a riešenia problémov, ktorými žijete a pomohol Vám ich riešiť. Program avizuje prezentácie 
z oblasti ekonomiky LH, vplyvu daní a odvodov na hospodárenie lesných podnikov, informáciu 
o výsledkoch 7. ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe, konanej v Madride. V dru-
hej časti seminára organizátori pripravili Workshop projektu VYNALES, ktorý dáva šancu 
na posilnenie politickej moci združení neštátnych, vlastníkov lesov na Slovensku.

Práve v súvislosti s týmto workshopom chcem vyzdvihnúť, že seminár sa uskutočňuje 
v čase, keď sa Slovensko stáva jedným z centier európskeho lesníckeho diania. Dôvodom je, 
Slovenská republika bude 4 roky predsedať najvýznamnejšiemu paneurópskemu politické-
mu procesu pre spoluprácu a dialóg v oblasti lesníckej politiky – Forest Europe (ministerskej 
konferencii o ochrane lesov v Európe). Kontaktná kancelária, tzv. Liason unit Bratislava, už 
pracuje a je lokalizovaná v budove NLC vo Zvolene. Práve v týchto dňoch pripravujú kolegovia 
pracovný program tejto kancelárie, a tak je tu aj pre Vás jedinečná príležitosť pokúsiť sa na-
príklad aj podnetmi na tomto seminári formovať program podľa Vašich predstáv. 

V druhej polovici roka 2016 bude Slovenská republika predsedať aj Rade Európskej únie, 
ktorá má v kompetencii aj prijímanie právnych predpisov a koordináciu politiky Únie. Minulý 
mesiac navštívila delegácia NLC vedená jeho GR naše stále zastúpenie v Bruseli. Môžeme 
potvrdiť, že naši lesnícki zástupcovia sa na túto úlohu intenzívne pripravujú a budú pred-
sedať rôznym výborom či komisiám. Aj táto zhoda okolností vytvára výnimočnú príležitosť 
predložiť na rokovania tú agendu, ktorú považujete za akútnu, naliehavú a potrebujete ju 
riešiť.

V rámci návštevy Bruselu sme sa zúčastnili 10. výročia založenia Lesníckej technologic-
kej platformy (FTP – Forestry Technology Platform). Ide o iniciatívu, v ktorej sa majitelia eu-
rópskych lesov, drevospracujúci priemysel a priemysel papiera a celulózy zjednotili v záujme 
spoločného cieľa: posilniť konkurencieschopnosti celého odvetvia. Na národnej úrovni sme 
obnovili činnosť jej podpornej skupiny. Jedným z cieľov je pripraviť dobrú stratégiu prepojenia 
výskumu so subjektmi obhospodarujúcim les a subjektmi podnikajúcimi v sektoroch spraco-
vania dreva. Dlhodobým zámerom je presadiť naše konzorciá v európskom výskumnom, ale 
aj podnikateľskom sektore. V tejto súvislosti je na mieste otázka, či teraz nie je vhodná doba 
na to, aby obnovili alebo požiadali o členstvo v FTP aj únie a združenia vlastníkov reprezen-
tujúce lesnícky sektor na Slovensku.
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Úspešne sa lesníctvo presadzuje aj na národnej úrovni. V Stratégia výskumu a inovácií 
– pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS 3 SK) je pôdohospodárstvo jed-
nou z prioritných oblasti rozvoja Slovenska. Vláda SR vlani prijala akčný plán Národného 
programu využitia potenciálu dreva. V nadväznosti na uvedené koncepčné materiály sme 
spoločne s NPPC pripravili národný projekt Ekonomicky efektívne a enviromentálne akcep-
tovateľné pôdohospodárstvo.

Som rád, že aj druhý veľký projektový zámer s názvom Centrum excelentnosti lesnícko-
drevárskeho komplexu LignoSilva uspel v prvej fáze riešenia v konkurencii 164 projektov 
z celej Európy. Od 1. júna 2015 pracujeme na príprave biznisplánu, ktorý predložíme EK 
v auguste budúceho roka. LignoSilva chce byť centrom, ktoré integruje výskum, vývoj a ino-
vačný potenciál lesnícko-drevárskeho sektora tak, aby sa jednotlivé špecializované odvetvia 
produkcie, spracovania a využitia dreva racionálne prepojili do jedného spojitého reťazca. 
Infraštruktúru k tomuto projektu bude možné získať z OPVaI. Vo všetkých uvedených oblas-
tiach produkcie, spracovania a využitia dreva potrebujeme čo najskôr poznať Vaše názory 
a potreby aj preto, že Výskumná agentúra oznámila, že výzvy môžeme očakávať v najbližších 
troch mesiacoch.

Budem rád, ak spolu s informáciami od jednotlivých prednášajúcich využijete aj tieto 
podnety v rokovaní, pri diskusiách a  pri formulovaní záverov z konferencie. Na záver vždy 
opakujem, že očakávame od Vás spätnú väzbu, aby sme mohli lepšie prispôsobiť lesnícky 
výskum Vašim požiadavkám. To stále platí, ale tentokrát omnoho viac. Keďže v najbližšej 
budúcnosti bude konštelácia hviezd pre Slovenské lesníctvo výnimočne priaznivá, treba túto 
konšteláciu čo najlepšie využiť, obrazne povedané „vysielať sondy“ a „vypraviť misie“, ktoré 
budú reprezentovať záujmy slovenského lesníctva. A vy všetci môžete byť účastníkmi misie!

Na záver by som rád vyslovil poďakovanie organizátorom – Odboru lesníckej politiky, 
ekonomiky a manažmentu lesa za zorganizovanie seminára. Všetkým Vám želám úspešné 
rokovanie a ďakujem za pozornosť. 

Dr. Ing. Tomáš Bucha
riaditeľ

NLC – Lesnícky výskumný ústav
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LESNÉHO 
HOSPODÁRSTVA SR V ROKU 2014

MIROSLAV KOVALČÍK, MARTIN MORAVČÍK

ABSTRACT

Paper presents economic results of forestry in Slovak republic in 2014 based on economic 
accounts for forestry (EAF). Economic accounts for forestry are an integrated part of the 
national economic accounts and they describe measure and analyze the generation of in-
come and its distribution through the production account, the account of income genera-
tion, the entrepreneurial income account and the capital account. Infl uences of fi nancial 
and economic crisis are presented at the end of this paper.

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

1. ÚVOD
Príspevok prezentuje ekonomické výsledky LH za rok 2014 a analyzuje vývoj vybra-

ných ekonomických ukazovateľov za obdobie rokov 2005 – 2014. Súhrnné ekonomické 
účty prezentujú dosiahnuté ekonomické hodnoty za celé LH SR z oblasti účtu produkcie, 
účtu tvorby dôchodkov, účtu podnikateľského zisku a kapitálového účtu. Ako zdroj úda-
jov sa použila rezortná štatistika LH. Na lepšie prepojenie ekologických a ekonomických 
údajov LH sa vyvinul systém integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov 
pre lesy (IEEAF). Tieto podúčty slúžia na vyjadrenie odvetvových špecifík LH v rámci sys-
tému národných účtov hospodárstva. Taktiež súvisia s harmonizáciou národných infor-
mačných systémov s informačnými systémami EÚ. Od roku 2008 sa rozvíja iniciatíva za 
zelenú ekonomiku (Green Economy Initiative), ktorú podnietil Environmentálny program 
OSN v čase svetovej fi nančnej a hospodárskej krízy, ako reakciu na stimuly, ktoré smero-
vali na oživenie svetového hospodárstva. V rámci tejto iniciatívy sa odporučilo národným 
vládam, aby sa významná časť stimulačných balíkov zamerala na investície do životného 
prostredia, so zámerom oživiť globálnu ekonomiku, zachovať a vytvárať pracovné miesta 
a zároveň tiež pomôcť pri riešení vznikajúcich problémov životného prostredia. Jej dô-
ležitou súčasťou je zber údajov, ktoré sú harmonizované s medzinárodnými princípmi 
tak, aby umožňovali komparatívne analýzy na podporu rozhodovania a objektívne hod-
notenie trvalej udržateľnosti prostredníctvom kritérií a indikátorov trvaloudržateľného 
obhospodarovania lesov.

2. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
Ekonomické výsledky LH sú prezentované na základe výsledkov účtu produkcie 

(hodnota konečnej produkcie, dodávky sortimentov surového dreva, priemerné speňaže-
nie, medzispotreba, pridaná hodnota, spotreba fi xného kapitálu), účtu tvorby dôchodkov 
(odmeny zamestnancov, odvedené dane, subvencie na produkciu), účtu podnikateľského 
zisku (príjmy a náklady ostatných aktív, zisk z podnikania) a kapitálového účtu (hrubé 
a čisté investície).
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2.1 Hodnota konečnej produkcie lesného hospodárstva a jej štruktúra
Hodnota konečnej produkcie LH zahŕňa príjmy a tržby z predaja sortimentov suro-

vého dreva, ostatných lesných produktov a druhotných nelesníckych činností. Celkové 
tržby LH v roku dosiahli v roku 2014 hodnotu 532,9 mil. € a oproti minulému roku vzrást-
li o 13,2  %. Hodnota dodávok sortimentov surového dreva vzrástla o 11,5 %. Najvýraz-
nejšie sa to prejavilo pri piliarskych guľatinových sortimentoch dreva, kde bol nárast až 
o 14 %. Pri vlákninových sortimentoch hodnota dodávok vzrástla o 9,6 %. Naproti tomu 
hodnota dodávok palivového dreva klesla o -14,8 %.

Celková hodnota produkcie LH aj so započítaním hodnoty bežného prírastku a hod-
noty vlastnej spotreby podľa metodiky integrovaných ekologických a ekonomických účtov 
pre lesy bola v roku 2014 vo výške 794,6 mil. €. Oproti predchádzajúcemu roku vzrástla 
o 10,4 %, najmä v dôsledku vyššej ťažby drevnej hmoty.

Tabuľka 1 Tržby a výnosy v LH SR v bežných cenách (mil. EUR)

Subjekty 
užívania lesov 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014

Tržby a výnosy celkom
Štátne 
organizácie LH 150,40 169,89 215,89 322,25 287,12 271,05 272,43 284,92

Neštátne subjekty - 78,87 105,49 135,13 191,70 223,39 198,48 247,96

Spolu 150,40 248,76 321,38 457,38 478,82 494,44 470,91 532,88

Z toho tržby a výnosy za drevo
Štátne 
organizácie LH 86,44 117,51 153,39 253,44 220,22 207,14 209,30 210,35

Neštátne subjekty - 68,84 82,42 123,48 156,66 184,71 175,44 219,83

Spolu 86,44 186,35 235,81 376,92 376,88 391,85 384,74 430,18

Podiel 57,5 % 74,9 % 73,4 % 82,4 % 78,7 % 79,3 % 81,7 % 80,7 %

Prameň: Štatistické zisťovanie Les 5-01, výkaz ziskov a strát Uč POD 2-01
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen

V štruktúre konečnej produkcie LH za rok 2014 majú najvyšší podiel sortimenty 
piliarskej guľatiny (obrázok 1). Sortimenty surového dreva tvoria spolu až 82 % trhovej 
produkcie LH, čo znamená, že drevná hmota je rozhodujúcim zdrojom fi nancovania LH. 
Hodnota ostatných produktov a druhotných nelesníckych služieb predstavuje zhruba 
18 %. 
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Obrázok 1 Štruktúra konečnej produkcie lesného hospodárstva v roku 2014

2.1.1 Vývoj dodávok sortimentov surového dreva
V roku 2014 dodali subjekty obhospodarujúce lesy na Slovensku na trh 9 168 tis. m3 

dreva a medziročne vzrástli dodávky dreva o 13,7 %. Zvýšenie dodávok dreva v posled-
nom období je ovplyvnené najmä náhodnými ťažbami v dôsledku pôsobenia škodlivých 
činiteľov, ale aj zvýšením zásob dreva v lesoch vo vyšších vekových stupňoch. Zlepšila sa 
aj štruktúra sortimentov dreva. Ihličnaté piliarske sortimenty mali podiel 60 % a listna-
té piliarske sortimenty 37 % z celkových dodávok (obrázok 2). Stále chýbajú výraznejšie 
dodávky najcennejších sortimentov I. a II. triedy určené na výrobu dýh, a to v dôsledku 
malého záujmu na domácom trhu a slabšieho marketingu na umiestenie tohto tovaru 
v zahraničí a pretrvávajú problémy s odbytom listnatých piliarskych sortimentov dreva.

Obrázok 2  Vývoj dodávok sortimentov surového dreva
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2.1.2 Export a import sortimentov surového dreva
Dodávky na domáci trh dosiahli v roku 2014 výšku 8 637 tis. m3 dreva (vrátane vlast-

nej spotreby). V porovnaní s rokom 2013 boli dodávky dreva na domáci trh o 1 133 tis. 
m3 vyššie. Lesné podniky vyviezli priamo 432 tis. m3 surového dreva v celkovej hodnote 
25 mil. EUR (tabuľka 2). Celkovo sa v roku 2014 vyviezlo 3 408 tis. m3 surového dreva 
v celkovej hodnote 175 mil. EUR. Naproti tomu sa doviezlo 1 020 tis. m3 surového dreva 
v celkovej hodnote 33 mil. EUR (tabuľka 3). Lesné podniky vyviezli najmä ihličnaté a list-
naté piliarske sortimenty surového dreva a listnaté vlákninové drevo. Obchodné subjekty 
vyviezli zvyšných 2 976 tis. m3, pričom išlo najmä o ihličnatú piliarsku guľatinu.

Tabuľka 2 Celkový vývoz sortimentov surového dreva do zahraničia

Sortiment dreva

Export celkom Z toho lesné podniky

2013 2014 2013 2014

tis. m3 % tis. m3 % tis. m3 % tis. m3 %
Ihličnaté výrezy 
(I. až III. triedy akosti) 1 444 46,3 1 624 47,6 130 28,7 134 31,0

Ihličnaté drevo 
IV. a V. triedy akosti 525 16,8 614 18,0 18 4,0 13 3,0

Listnaté výrezy 
(I. až III. triedy akosti) 238 7,6 278 8,2 129 28,6 153 35,4

Listnaté drevo 
IV. a V. triedy akosti 455 14,6 433 12,7 172 38,1 130 30,1

Palivové drevo 460 14,7 459 13,5 3 0,6 2 0,5

Spolu 3 122 100 3 408 100 452 100 432 100

Podiel 14,48 % 12,68 %

Prameň: Štatistické zisťovanie o dodávkach dreva v lesníctve Les (MP SR) 2-04, Colná štatistika SR
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen

Tabuľka 3 Celkový dovoz sortimentov surového dreva zo zahraničia

Sortiment dreva
2013 2014

tis. m3 % tis. m3 %
Ihličnaté výrezy (I. až III. 
triedy akosti) 78 8,5 91 8,9

Ihličnaté drevo IV. a V. 
triedy akosti 64 6,9 94 9,2

Listnaté výrezy (I. až III. 
triedy akosti) 105 11,4 118 11,6

Listnaté drevo IV. a V. 
triedy akosti 549 59,5 588 57,7

Palivové drevo 126 13,7 129 12,6

Spolu 922 100 1 020 100

Prameň: Colná štatistika SR Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen
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2.1.3 Vývoj priemerného speňaženia sortimentov surového dreva
Priemerné speňaženia dreva v LH SR je charakteristické striedaním období rastu 

a poklesu. Najvyššie bolo v roku 2007, a to 50,29 €/m3. Vyplýva to zo zvýšeného dopy-
tu po drevnej hmote. Najnižšia priemerná cena dreva v LH SR za m3 bola v roku 2009 
– 34,26 €/m3. Koncom roka 2008 a hlavne v roku 2009 sa na speňažení sortimentov dre-
va a dopyte po nich prejavila fi nančná a ekonomická kríza. Priemerné speňaženie dreva 
v LH SR v roku 2014 vo výške 47,44 €/m3 bolo mierne nižšie ako v roku 2013, kedy bolo 
vo výške 48,36 €/m3. Trend vývoja priemerného speňaženia od roku 2005 je znázornený 
na obrázku 3.

Obrázok 3  Vývoj priemerného speňaženia sortimentov surového dreva

2.1.4 Podpora z verejných zdrojov
Podpora z verejných zdrojov sa člení na podporu lesníckej prevádzky (štátne a ne-

štátne lesné podniky) a podporu zvyšku lesníctva, ktorá zahŕňa aj orgány špecializova-
nej štátnej správy a ostatné organizácie ako Národné lesnícke centrum a Múzeum Svä-
tý Anton. V roku 2014 dosiahla podpora z verejných zdrojov v bežných cenách hodnotu 
19,3 mil. €, z toho podpora lesníckej prevádzky bola vo výške 17,4 mil. € (tabuľka 4). 
Najvyšší podiel dosahujú subvencie na ostatné činností ako sú: špecifi cké činností v LH 
(ochranné opatrenia proti podkôrnemu hmyzu), vyhotovovanie lesných hospodárskych 
plánov, resp. plánov starostlivosti o les, rôzne príspevky na účelové činností, dotácie na 
poľnohospodársku činnosť a pod. V posledných rokoch sa zvýšil aj podiel subvencií na 
investície, čo súvisí najmä s možnosťou čerpania fi nančných prostriedkov z Programu 
rozvoja vidieka 2007 – 2013 (obrázok 4).
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Tabuľka 4 Podpora lesného hospodárstva z verejných zdrojov v tis. EUR

Zdroj, nositeľ Bežné 
výdavky

Kapitálové 
výdavky 

(investície)
Spolu

Lesné hospodárstvo

Rozp. kap. 08V0203 – Vyhotovenie LHP 1 911 0 1 911

Rozp. kap. 08V0206 – Starostlivosť o národné parky 885 0 885

Štátna pomoc 1 000 0 1 000

Program rozvoja vidieka 2007–2013 2 597 9 104 11 701

Iné zdroje 1 889 0 1 889

Spolu LH 8 282 9 104 17 386

Ostatné

NLC Zvolen 1 680 40 1 720

Rozp. kap. 08V0202 – Rozvoj HÚL 761 40 801

Rozp. kap. 08V0301 – Výskum 385 0 385
Rozp. kap. 08V0302 – Odborná pomoc pre 
udržateľné LH 489 0 489

Rozp. kap. 090010204 – Vzdelávanie 13 0 13

Rozp. kap. 090050101 – Štatistické zisťovania 32 0 32

Sekcia LHaSD MPRV SR 6 0 6

Rozp. kap. 08V0201 – Špecifi cké činnosti v LH 6 0 6

Múzeum Svätý Anton 169 39 208

Rozp. kap. 0920301 – Múzejná činnosť 169 39 208

Spolu ostatné 1 855 79 1 934

Spolu lesníctvo (LH + ostatné) 10 137 9 183 19 320

Prameň: MPRV SR, PPA, osobitné zisťovanie vykonané v štátnych organizáciách LH SR
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen
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Obrázok 4  Štruktúra podpory LH z verejných zdrojov 2005 – 2014 v tis. EUR

2.2 Náklady lesného hospodárstva
Náklady lesného hospodárstva možno hodnotiť z pohľadu druhového členenia nákla-

dov a z pohľadu kalkulačného členenia nákladov v súvislosti s plnením objemu výkonov 
a vývoja nákladovosti vybraných výkonov lesníckych činností.

2.2.1 Druhové členenie nákladov
Materiálové náklady predstavujú okolo 50 % celkových nákladov. V rokoch 2010 

až 2014 sa tento podiel ešte výraznejšie zvýšil, hlavne v dôsledku spresnenia metodiky 
zisťovania údajov za neštátny sektor. Vysoký podiel materiálových nákladov je z toho 
dôvodu, že v lesnom hospodárstve sa zvyšuje realizácia výkonov lesníckych činností do-
dávateľský a tieto sú zahrnuté v týchto nákladoch. Osobné náklady predstavujú podiel 
zhruba 27 – 29 %, v rokoch 2010 a 2011 ich podiel bol 23 %. Podľa údajov Štatistického 
úradu SR zamestnanosť v lesnom hospodárstve za posledné obdobie klesá. V roku 2014 
klesol počet zamestnancov lesných podnikov na 7,8 tis. zamestnancov. Čiastočné ožive-
nie výroby v lesnom hospodárstve sa nepremietlo do zvýšenia zamestnanosti. Priemerná 
mzda sa zvýšila na 958 €. Ostatné náklady dosahujú podiel na celkových nákladoch les-
ných podnikov zhruba 13 až 18 % (tabuľka 5).
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Tabuľka 5 Vývoj druhového členenia nákladov LH v mil. EUR

Ukazovateľ 2010 2012 2013 2014

Náklady celkom 460,71 % 454,28 % 439,38 % 481,26 %
Materiál. nákl. 
vrátane odpisov 273,86 59 253,34 56 245,58 56 288,53 60

 z toho: odpisy 26,82 6 26,80 6 29,22 7 27,19 6

Osobné náklady 103,68 23 131,09 29 125,32 29 128,35 27
 z toho: mzdové
 náklady 75,02 16 92,09 20 88,30 20 90,33 19

Ostatné 83,17 18 69,85 15 68,48 15 64,38 13

Prameň: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01, Výkaz ziskov a strát Uč POD 2-01
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen

2.2.2 Kalkulačné členenie nákladov
Na objem nákladov významne vplýva plnenie výkonov výrobných činností. Podľa kal-

kulačného členenia nákladov najväčší podiel predstavujú priame náklady ťažbovej čin-
nosti, podiel týchto nákladov sa pohybuje okolo 40 až 45 %. Podiel režijných nákladov 
bol v roku 2014 vo výške 24 %, pričom od roku 2008 je priaznivý trend znižovania týchto 
nákladov, s výnimkou posledných dvoch rokov (tabuľka 6).

Tabuľka 6 Kalkulačné členenie nákladov podľa vybraných výkonov v LH

Výkon – činnosť Meracia 
jednotka 2010 2012 2013 2014

Priame náklady 
pestovnej činnosti spolu tis. EUR 43 898 43 252 42 352 46 632

   Priame náklady 
   pestovnej činnosti

EUR.m-3 
ťažby 4,45 5,25 5,33 4,95

Priame náklady ťažbovej 
činnosti spolu tis. EUR 210 471 193 545 181 366 215 545

   Priame náklady 
   ťažbovej činnosti

EUR.m–3 

ťažby 21,35 23,51 22,82 22,89

Ostatné priame náklady

tis. EUR

99 696 112 192 110 228 102 946

Priame náklady spolu 354 065 348 989 333 946 365 123

Režijné náklady 106 648 105 292 105 431 116 134

Náklady celkom 460 713 454 281 439 377 481 257

Prameň: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen

2.2.3 Priemerné náklady vybraných výkonov
Z analýzy priemerných nákladov na technickú jednotku vybraných výkonov lesníc-

kych činností možno vo všeobecnosti konštatovať, že trendom je znižovanie jednotko-
vých, priemerných nákladov. V ťažbovej činnosti sa po poklese jednotkových nákladov 
v 2009 zaznamenal nárast v rokoch 2010 až 2014. Väčšie alebo menšie rozdiely vo vývoji 
nákladovosti jednotlivých výkonov vznikali a budú vznikať z rozdielov prírodno-výrob-
ných podmienok lesnej výroby v danom roku.
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Tabuľka 7 Priemerné náklady vybraných výkonov

Výkon – činnosť Meracia 
jednotka 2010 2012 2013 2014

Umelá obnova lesa

EUR.ha–1

1 243,87 1 247,87 1 261,35 1 415,06
Starostlivosť o lesné 
kultúry 140,63 158,54 153,78 156,51

Ochrana mladých 
lesných porastov 132,29 115,11 130,27 132,51

Prerezávky 140,63 158,54 153,78 156,51

Ochrana lesa 1/ EUR.ha–1 lesa 2,29 1,80 1,66 2,01

Ťažba dreva

EUR.m-3

8,48 9,29 9,27 10,79

Približovanie dreva 7,92 8,51 7,67 7,89

Manipulácia dreva 2,42 2,61 2,49 2,52

Odvoz dreva 4,65 5,13 4,88 5,22

Prameň: PIL 2006-2014, Výkaz L-144, Rezortný štatistický výkaz Les 5-01
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen

2.2.4 Odvedené dane z produkcie
Dane z produkcie sú zákonom nariadené platby súvisiace s produkciou a dovozom 

statkov a služieb, zamestnávaním pracovníkov, vlastníctvom alebo užívaním pôdy, ne-
hnuteľností a ostatného majetku používaného v rámci produkčného procesu. Tieto dane 
sa rozdeľujú na:

dane na produkty (DPH, dane a poplatky za dovoz statkov a služieb a ostatné dane na 
produkty)
ostatné dane z produkcie

Tabuľka 8 Odvedené dane z produkcie v mil. EUR

Druh dane 2005 2007 2010 2012 2013 2014

Daň z pridanej hodnoty 
(rozdiel odvedenej 
a vrátenej)

ŠL 24,20 23,30 17,25 18,26 18,50 17,01
NL 10,65 11,00 13,31 13,20 13,23 14,78
Spolu 34,85 34,30 30,56 31,46 31,73 31,79

Daň z nehnuteľností
ŠL 4,32 6,55 5,38 5,94 7,14 6,57
NL 1,42 1,73 1,50 1,60 1,93 1,90
Spolu 5,74 8,27 6,88 7,54 9,07 8,47

Cestná daň
ŠL 0,76 0,72 0,57 0,53 0,56 0,55
NL 0,30 0,33 0,32 0,40 0,42 0,41
Spolu 1,06 1,05 0,89 0,93 0,98 0,96

Daň z príjmov 

ŠL 6,77 4,50 5,67 8,14 4,87 6,82
NL 7,40 4,53 5,06 6,30 5,55 5,73
Spolu 14,17 9,03 10,74 14,44 10,42 12,55

•

•
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Druh dane 2005 2007 2010 2012 2013 2014

Spolu
ŠL 36,05 35,06 28,87 32,87 31,07 30,95
NL 19,78 17,59 20,19 21,50 21,13 22,82
Spolu 55,83 52,65 49,07 54,37 52,20 53,77

Prameň: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01, Osobitný zisťovací dotazník
Vysvetlivky: ŠL – štátne lesné podniky, NL – neštátne lesné podniky
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen

Odvedené dane z produkcie dosahujú v LH SR v bežných cenách hodnotu 
52 – 56  mil. €. V roku 2014 mierne vzrástli na 53,8 mil. € (tabuľka 8). Pri ich podrobnej-
šej analýze klesla mierne iba cestná daň a dane z nehnuteľnosti. V lesnom hospodárstve je 
problematickou daň z nehnuteľností (podiel na daniach v roku 2014 predstavoval 15,8 %, 
správcom dane sú obce), vzhľadom na voľnosť stanovenia dane z nehnuteľnosti obcou 
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením 
zmeniť hodnotu pozemku za 1 m2, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým 
posudkom a sadzbu dane, ktorá však nesmie presiahnuť 5-násobok minimálnej sadzby 
určenej vo všeobecne záväznom nariadení. Neúmerné zvyšovanie dane z pozemkov robí 
subjektom obhospodarujúcim les nemalé ekonomické problémy.

2.2.5 Náklady ostatných aktív
Do nákladov ostatných aktív možno zahrnúť hlavne o platby za požičaný cudzí fi nanč-

ný kapitál (úroky platené) a majetok (nájomné platené). Úroky platené sú v rozsahu 0,3 až 
1,5 mil. € v bežných cenách s výnimkou roka 2008, kde dosiahli hodnotu 2,6 mil. €. Ná-
jomné platené dosiahlo v roku 2014 hodnotu 22,1 mil. €. Jeho výška stúpla v posledných 
3 rokoch najmä v dôsledku spresnenia metodiky zisťovania údajov v neštátnom sektore 
(obrázok 5).

Obrázok 5  Vývoj nákladov ostatných aktív
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2.2.6  Zisk z podnikania
Čiastočné oživenie lesného hospodárstva sa prejavilo aj v najdôležitejšom ekono-

mickom ukazovateli – dosiahnutom zisku za podnikateľské subjekty. Na priaznivý vývoj 
hospodárskeho výsledku vplývali najmä zvýšené náhodné ťažby (pokračovanie spraco-
vania kalamitných smrekových porastov), zvýšenie priemerného speňaženia sortimentov 
surového dreva vplyvom zvýšeného dopytu po dreve ako aj úsporných opatrení v nákla-
dových činnostiach (v oblasti režijných nákladov, opráv a údržieb a pod.). Stále sú vý-
razne rozdielne hospodárske výsledky v štátnych a neštátnych lesných podnikoch, ktoré 
sú spôsobené najmä nákladmi na správu neodovzdaných lesov so zákazom ťažby dreva, 
majetkové usporiadanie, správu vodných tokov a hradenie bystrín, protipovodňové opat-
renia a ostatné činnosti, ktoré súvisia s poskytovaním služieb pre verejnosť (chov zubrov 
a jedinečného genofondu muránskych koní, múzeum, správa parkov, práce s verejnosťou 
a iné).

Tabuľka 9 Hospodársky výsledok LH SR

Ukazovateľ Meracia 
jednotka 2010 2012 2013 2014

HV štátnych lesných podnikov tis. EUR 2 047 13 091 9 001 13 299
HV neštátnych lesných 
podnikov tis. EUR 16 063 27 068 22 532 38 320

HV príspevkových organizácií 
(NLC) tis. EUR –270 –551 15 1/ 326

Prameň: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01, Výkaz ziskov a strát Uč POD 2-01
1/ HV po odpočítaní straty z odvodu fi nančných prostriedkov do štátneho rozpočtu z predaja prebytoč-

ného majetku
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen

3.  VYBRANÉ UKAZOVATELE SLEÚ

3.1 Pridaná hodnota lesného hospodárstva
Pridaná hodnota je základným ukazovateľom na vyjadrenie výkonnosti LH v rámci 

celého národného hospodárstva. Hrubá pridaná hodnota je hodnota konečnej produkcie 
LH znížená o medzispotrebu. Hrubá pridaná hodnota v bežných cenách za referenčné ob-
dobie má rozkolísaný trend. Kým jej hodnota bola v rokoch 2005 – 2008 okolo 250 mil. €, 
v rokoch 2009 a 2010 klesla na úroveň 188 mil. €, resp. 182 mil. € (obrázok 6). V roku 2011 
výrazne vzrástla na úroveň 223 mil. €. Tento rast pokračoval v rokoch 2012 až 2014, pri-
čom v roku 2014 dosiahla úroveň 267 mil. €. Podobný trend zaznamenáva aj čistá pridaná 
hodnota. Čistá pridaná hodnota predstavuje hrubú pridanú hodnotu očistenú od spotre-
by fi xného kapitálu. V jednotlivých rokoch kolíše od 160 mil. € po 220 mil. €. V rokoch 
2009 a 2010 klesla na 155 mil. € a v roku 2011 vzrástla na 194 mil. €. Jej rast pokračoval 
v rokoch 2012 až 2014. Podiel hrubej a čistej pridanej hodnoty na celkovej produkcií má 
takisto mierne klesajúci trend, s výnimkou roku 2011, kedy sa tento trend otočil a vrchol 
dosiahla v roku 2013 (obrázok 6).
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Obrázok 6  Vývoj podielu hrubej a čistej pridanej hodnoty

3.2 Kapitálové účty
Kapitálové účty popisujú zmeny vyplývajúce z investičnej aktivity, zmien zásob a pre-

cenenia investičného majetku. Zobrazujú buď požičiavanie si alebo požičiavanie iným. 

3.2.1  Hrubé investície 
Hrubé investície predstavujú sumu hrubej tvorby fi xného kapitálu v zalesňova-

ní a v nelesníckej produkcií (investície do strojov a zariadení, investície do dopravných 
prostriedkov a ostatné investície). Hrubé investície rástli v rokoch 2005 až 2008. V roku 
2009 výrazne prepadli na 9 mil. €, tzn. o –79 %. V rokoch 2010 a 2011 sa vrátili zhruba na 
úroveň roku 2005. V rokoch 2012 a 2013 mierne klesli a následne v roku 2014 opäť vzrástli 
na hodnotu 36,7 mil. € (obrázok 7).

Obrázok 7  Vývoj výšky hrubých investícií
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3.2.2  Čisté investície
Čisté investície alebo čistá tvorba fi xného kapitálu predstavuje hrubé investície očis-

tené o spotrebu investičných aktív a vyjadruje zlepšenie alebo zhoršenie stavu investič-
ného majetku. Vyšší zisk z podnikania, ako aj možností získania podpory z Európskych 
fondov podporili vyššiu investičnú aktivitu lesných podnikov v rokoch 2005 – 2008. 
Z toho vyplýva, že čisté investície dosiahli v týchto rokoch kladnú hodnotu, čo zname-
ná reálny nárast investičného majetku. V roku 2009 realizovali lesné podniky iba nevy-
hnutné investície a najmä spolufi nancovali investície, ktoré boli podporené z Programu 
rozvoja vidieka, preto aj čisté investície boli záporne (–20,1 mil. €), tzn. že výška odpisov 
bola výrazne vyššia ako výška investícií. V rokoch 2010 a 2011 boli čisté investície opäť 
kladné. V roku 2013 klesli investície na hodnotu 24,4 mil. € a čisté investície boli záporne 
(–4,8 mil. €), tzn. že výška odpisov bola výrazne vyššia ako výška investícií. V roku 2014 
v dôsledku nárastu investícií boli kladné vo výške 9,5 mil. € (obrázok 8).

Obrázok 8 Vývoj hodnoty čistých investícií

4. ZÁVER
Svetová fi nančná a ekonomická kríza sa prejavila v odvetví LH najmä v poslednom 

štvrťroku 2008 a v prvom polroku 2009. Hlavné dopady na LH sa prejavili v dopyte po 
sortimentoch surového dreva prostredníctvom zníženia predajných cien a problémoch 
pri predaji, znižovaní objemu pestovných prác a prác v ochrane lesa. V oblasti zamestna-
nosti sa výraznejšie prejavila v dodávateľskom sektore, ktorý je výrazne postihnutý ob-
medzením objemu prác. V roku 2010 nastalo mierne oživenie, ceny dreva vzrástli a tým 
sa zlepšila väčšina ekonomických ukazovateľov. Tento trend pokračoval aj v rokoch 2011 
až 2014. Ekonomické výsledky LH SR v roku 2014 boli poznačené najmä vyššou ťažbou 
surového dreva o cca 1 mil. m3, čo zlepšilo všetky ekonomické ukazovatele. 

Ukazovatele SLEÚ prepočítané na cenovú úroveň roku 1995 poukazujú na pretrvá-
vajúcu disparitu cien materiálnych a mzdových vstupov a výstupov lesnej výroby, ktorú 
sa nedarí v požadovanej miere kompenzovať v cene fi nálnej produkcie ani hľadaním iných 
zdrojov fi nancovania LH. Výsledky kapitálového účtu poukazujú stále na nedostatočné 
zdroje na obnovu investičného majetku, hlavne mechanizačných prostriedkov, ktoré ob-
medzujú realizáciu nevyhnutných technicko-ekonomických, ale aj ekologických opatrení 
a následne ovplyvnením nákladovosti výrobného procesu. SLEÚ a jeho ukazovatele eko-
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nomickej efektívnosti zároveň poukazujú na skutočnosť, že súčasné rentové možnosti LH 
nevytvárajú dostatok vlastných zdrojov na zabezpečenie všetkých funkcií lesov v požado-
vanej miere, čo dokumentujú tabuľkové prehľady a grafy vývoja jednotlivých ukazovate-
ľov súhrnných lesníckych ekonomických účtov. Preto sa využívanie a obhospodarovanie 
lesov podobne ako v ostatných štátoch EÚ nemôže zaobísť bez fi nančnej podpory štátu, 
resp. podpory z Európskych fondov.

Ekonomické výsledky LH a vybrané ekonomické ukazovatele popisujú len skutočnosť 
za obhospodarovateľov lesa. Okrem toho pôsobí v lesnom hospodárstve silná podnika-
teľská sféra, ktorá poskytuje služby pre obhospodarovateľov lesa. Ich hodnota dosiahla 
v roku 2014 výšku 210 mil. €. LH taktiež poskytuje surovinu pre drevospracujúci, celu-
lózo-papierenský a nábytkársky priemysel. Tento lesnícko-drevársky komplex dosahuje 
ročne tržby zhruba 3,5 mld. €, zamestnáva 40 tis. pracovníkov a tvorí 2,2 až 2,3 % HDP 
SR. Zisťovanie fi nančných a ekonomických údajov za dodávateľský sektor LH ako aj dre-
vospracujúci, celulózo-papierenský a nábytkársky priemysel je obmedzené a zisťuje sa 
len v rámci všeobecných štatistických zisťovaní prostredníctvom ŠÚ SR. Pre podrobnú 
analýzu ekonomickej situácie tohto lesnícko-drevárskeho komplexu je potrebné zaviesť 
jednotnú metodiku zisťovania fi nančných a sociálno-ekonomických údajov.
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AKČNÝ PLÁN NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO 
PROGRAMU

MARTIN MORAVČÍK

ABSTRACT

The article states justifi cation, methodology, structure and format of the draft Action 
Plan of the National Forest Programme of the Slovak Republic as well as the method and 
volume of funding for the period of its validity in the years 2014 – 2020. Article deals more 
detailed with principles of the realization the process of national forest programs adopted 
at the regional European level on the Fourth Ministerial Conference on the Protection of 
Forests in Europe, held in 2003 in Vienna.

Key words: National Forest Programme, action plan, sustainable forest management, 
participation, holistic, ecosystem approach.

1. ÚVOD
Zabezpečovanie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL) prostredníc-

tvom národných lesníckych programov (NLP) vyplýva z medzinárodných záväzkov Slo-
venskej republiky. Koncepcia NLP sa prijala v 90-tych rokoch minulého storočia Medzi-
vládnym panelom OSN o lesoch, čo je dnešné Fórum OSN o lesoch (UNFF).

V rezolúcii V1 prijatej na Konferencii ministrov o ochrane lesov v Európe (MCPFE), 
konanej v roku 2003 vo Viedni, sa NLP defi nuje ako „kolektívny, holistický, medzisektorový 
a opakovaný proces plánovania lesníckej politiky, implementácie, monitorovania a hodnote-
nia na národnej úrovni za účelom zlepšovania trvalo udržateľného obhospodarovania lesov“. 
Defi nícia TUOL bola na paneurópskej úrovni prijatá v rezolúcii H1 na MCPFE konanej 
v roku 1993 v Helsinkách a jej znenie je takéto: „správa a užívanie lesov takým spôsobom 
a v takom rozsahu, ktorý udržiava ich biodiverzitu, produktívnosť, schopnosť obnovy, vitalitu 
a ich potenciál plniť, teraz aj v budúcnosti, najdôležitejšie ekologické, ekonomické a sociálne 
funkcie nielen na miestnej, ale aj národnej a globálnej úrovni a to bez negatívneho dopadu na 
ostatné ekosystémy“.

NLP sa v Európe prikladá veľký význam aj preto, že EÚ nemá spoločnú lesnícku po-
litiku, ako je to napr. v poľnohospodárstve, životnom prostredí, energetike, rozvoji regi-
ónov a pod. Lesníctvo je v kompetencii jednotlivých národných vlád. Prostredníctvom 
NLP sa lesnícka politika zjednocuje: realizuje sa Lesnícka stratégia EÚ, rezolúcie kon-
ferencií ministrov, medzinárodné záväzky, legislatíva EÚ súvisiaca s lesníctvom, zásady 
a odporúčania. 

Signatárske štáty a Európske spoločenstvo sa v rezolúcii V1 zaviazali najmä: 
Zvyšovať pochopenie významu medzisektorového prístupu na celoeurópskej i národ-
nej úrovni; identifi kovať kľúčové problémy; posilňovať spoluprácu a dialóg v záujme 
aktívneho hľadania riešení; 
Zlepšovať medzisektorovú koordináciu, najmä zlepšovaním: poskytovania informá-
cií, konzultácií, komunikácie, ako aj spolupráce smerujúcej k vytvoreniu medzisekto-
rovej dohody o spoločných prioritách; 

1.

2.
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Vypracovať a realizovať národné lesnícke programy; 
Proces NLP využívať na: identifi káciu a rozpracovanie kľúčových medzisektorových 
otázok a problémov súvisiacich s lesmi a TUOL a na odhaľovanie medzier a rozporov 
medzi rezortnými (sektorovými) politikami, stratégiami a legislatívou, ako aj na pri-
jímanie opatrení, ktoré ich môžu minimalizovať.
NLP sa na Slovensku vypracoval v roku 2007 v zhode s vyššie uvedenou rezolúciou 

V1. Vláda SR ho schválila uznesením č. 549 z 27. júna 2007 a Národná Rada SR ho uzne-
sením č. 531 z 20. septembra 2007 vzala na vedomie. Zároveň NR SR odporučila vláde 
SR vypracovať a predložiť AP NLP SR na roky 2007 – 2013. Tento AP schválila vláda SR 
v júni 2008.

2. PROBLEMATIKA A METODIKA
V roku 2014 NLC na základe poverenia sekcie lesného hospodárstva a spracova-

nia dreva MPRV SR vyhodnotilo plnenie opatrení AP NLP SR vypracovaného na roky 
2007 – 2013 a súčasne vykonalo aktualizáciu rámcových cieľov NLP SR na obdobie rokov 
2014 – 2020. Po schválení „vyhodnotenia“ a „aktualizácie rámcových cieľov“ v porade 
vedenia MPRV SR ich vláda Slovenskej republiky (SR) uznesením č. 50 zo 4. februára 
2015 vzala na vedomie. Zároveň vláda SR uložila ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka rozpracovať aktualizované rámcové ciele na obdobie rokov 2014 – 2020 na úroveň 
opatrení a predložiť návrh Akčného plánu NLP SR 2014 – 2020 na rokovanie vlády do 31. 
decembra 2015.

V nadväznosti na uvedené uznesenie vlády SR Národné lesnícke centrum (NLC) na 
základe poverenia sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR vypraco-
valo návrh nového akčného plánu. AP NLP SR na roky 2014 – 2020 nadväzuje na obsah 
a štruktúru NLP SR a jeho AP vypracovaného na roky 2007 – 2013 a schváleného vládou 
SR v júni 2008. Rozpracováva strategické ciele NLP SR (v celkovom počte 5) a aktualizo-
vané rámcové ciele (v celkovom počte 39) na úroveň opatrení. 

Pred vypracovaním tohto akčného plánu sa vykonala podrobná analýza problematiky 
v oblastiach stanovených strategických cieľov a priorít NLP SR, ako aj aktualizovaných 
rámcových cieľov schválených uznesením vlády SR zo dňa 4. februára 2015. V rámci 
analýzy sa identifi kovali existujúce obmedzenia, prekážky, silné a slabé stránky a nafor-
mulovali sa stratégie a podrobné opatrenia na realizáciu navrhovaných priorít a cieľov. 
Zhodnotili a navrhli sa fi nančné nástroje na realizáciu navrhnutých opatrení, ako aj časo-
vé rámce, harmonogram a zodpovednosť za ich realizáciu.

Pri formulovaní jednotlivých opatrení akčného plánu sa vychádzalo tiež z podrobnej 
analýzy aktuálneho stavu a vývoja národných politických a spoločensko-ekonomických 
ukazovateľov, stavu a vývoja lesov a lesníctva na Slovensku, platných národných doku-
mentov a predpisov súvisiacich s lesníctvom, ale aj z analýzy európskych princípov a glo-
bálnych vplyvov, ktoré budú realizáciu AP NLP SR 2014 – 2020 nepochybne limitovať.

Pri realizácii akčného plánu sa predpokladá využitie fi nančných prostriedkov 
z Programu rozvoja vidieka, zo štátnej podpory lesníctva z rozpočtovej kapitoly rezortu 
pôdohospodárstva, štátnej pomoci, vlastných zdrojov vlastníkov a obhospodarovateľov 
lesov, ako aj z rozpočtových kapitol a operačných programov spolupracujúcich rezortov. 
Budú sa tiež vytvárať podmienky na využitie ďalších fondov a výdavkových programov 
Európskej únie. Pretože fi nančná náročnosť navrhovaných opatrení je vyššia než objem 
predpokladaných dostupných fi nančných zdrojov, jednotlivé opatrenia sa budú realizovať 
podľa ich naliehavosti.

3.
4.
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Na celú dobu realizácie akčného plánu, usmerňovanie a kontrolu jeho plnenia a roz-
hodovanie o prioritách, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenuje ko-
ordinačnú radu, ktorej členmi budú zástupcovia zainteresovaných skupín a rezortov, 
ako aj odborné, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, záujmové organizácie a združenia. 
Koordinačná rada bude vypracovávať hodnotiace správy o stave plnenia cieľov a opatrení 
akčného plánu.

2.1 Princípy procesu NLP
Pri vypracovaní návrhu AP NLP SR 2014 – 2020 sa plne rešpektovali príslušné me-

dzinárodne uznané princípy pre zabezpečenie procesu národných lesníckych programov 
prijaté na regionálnej európskej úrovni na 4. MCPFE konanej v roku 2003 vo Viedni. Sú 
to tieto princípy:
i. Účasť zainteresovaných skupín – proces účasti je charakterizovaný, ako: „proces, kde 

si ľudia môžu individuálne alebo prostredníctvom organizovaných skupín vymieňať 
informácie, vyjadrovať názory a záujmy a mať možnosť ovplyvňovať rozhodnutia 
alebo výstup predmetu rokovaní“. Jedná sa o dobrovoľný proces – pokiaľ ide o účasť; 
kompletný proces – pokiaľ ide o záujmy; regulárny a transparentný proces pre všetkých 
účastníkov a založený na ich konaní pri dobrých mravoch, ako aj o proces, ktorý má 
deliť prospech a zodpovednosti, pričom negarantuje alebo vopred neurčuje, aký 
bude výstup. Dôležitým aspektom efektívnej účasti sú spoľahlivé informácie, ktoré 
pochádzajú z výskumu a primeraného prístupu k jeho výsledkom/podkladom. 

 Zabezpečenie účasti zainteresovaných skupín, odvetví a rezortov sa v prípade AP NLP 
SR realizovalo uskutočnením pracovného stretnutia na MPRV SR dňa 29. júla 2015 
za účasti zástupcov 13 ministerstiev, ako aj ofi ciálnou požiadavkou na predloženie 
názorov, námetov a pripomienok k návrhu opatrení k AP NLP SR 2014 – 2020 
predloženou listom NLC zo dňa 23. 07. 2015 všetkým rozhodujúcim lesníckym 
subjektom štátnych a neštátnych lesov.

ii. Holistický a medzisektorový prístup, môžeme charakterizovať na príklade prostredia, 
ako: „Spôsob myslenia, ktorý vidí všetky aspekty sveta navzájom prepojené väzbami alebo 
prostredníctvom navzájom závislých systémov“. Podľa Wikipédie je holismus fi lozofi cký 
názor alebo smer, ktorý vznikol v 20. storočí a zdôrazňuje, že všetky vlastnosti nejakého 
systému nemožno určiť alebo vysvetliť iba skúmaním jeho častí. Naopak celok podstatne 
ovplyvňuje fungovanie alebo podobu jeho častí. Aristoteles vyhlásil, že „celok je viac než 
iba súhrn jeho častí“; napr. organizmus je viac než súhrn jeho orgánov; veta je viac než 
iba súhrn slov.

 V kontexte s NLP, tento prístup predpokladá vplyv lesníckeho sektora na iné sektory, 
ako aj dosah iných sektorov na lesníctvo. Tento prístup pomáha viesť politiku, stratégiu 
a programy príslušných sektorov k vzájomnému prepojeniu (koherencii) na národnej 
úrovni, ale aj k súladu s medzinárodnými záväzkami (na medzinárodnej úrovni).

iii. Opakovaný proces s dlhodobým záväzkom zainteresovaných strán – NLP sú dlhodobé 
opakované procesy; realizujú sa nepretržite tak, aby odrážali nové poznatky a zmeny 
v prírodnom, ekonomickom a sociálno-politickom prostredí. Z dôvodu uznania 
dlhodobej podstaty lesov a lesníctva sa vyvinuli tiež primerané a vhodné postupy 
sledovania a hodnotenia plnenia všeobecných strategických cieľov a špecifi ckých 
cieľov a opatrení. Pri hodnotení rôznych ukazovateľov sa volia rozdielne prístupy, 
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intervaly, berú sa do úvahy obdobia platnosti iných súvisiacich sektorových stratégií, 
programov, plánov a pod.

iv. Budovanie kapacít – Cieľom NLP je tiež ďalšie rozvíjanie intelektuálnej, 
humánnej a inštitucionálnej kapacity a prostredia pre TUOL. Vytváranie nových 
kapacít a vedomostí na všetkých úrovniach napomáha a uľahčuje tiež holistický 
a medzisektorový prístup.

v. Súlad s národnou politikou a legislatívou – NLP presadzujú národné priority 
a potreby, a súčasne zaisťujú súlad s národnou, či regionálnou legislatívou, politikou 
a stratégiami.

vi. Integrácia so stratégiami národného udržateľného rozvoja – NLP sú hodnotené 
v nadväznosti na zabezpečovanie celkového trvalo udržateľného rozvoja, preto musia 
byť v súlade so stratégiou národného TUR.

vii. Súlad s medzinárodnými záväzkami – Lesov sa týka mnoho medzinárodných 
a regionálnych iniciatív a dohovorov. NLP majú za cieľ posilniť súlad medzi príslušnými 
opatreniami a dohovormi / záväzkami v každej krajine.

viii. Inštitucionálna a politická reforma – Vytváranie vhodných podmienok pre TUOL si 
často vyžaduje uskutočnenie inštitucionálnej reformy, ktorá môže mať rôzny rozsah 
a charakter vyplývajúci z konkrétnych podmienok.

ix. Ekosystémový prístup – je potrebné ho uplatňovať vo všetkých etapách procesu NLP: pri 
jeho príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení. Vzťah medzi ekosystémovým 
prístupom a TUOL je naďalej predmetom výskumu a v súčasnosti je popísaný vo 
výstupe koncepčnej analýzy spracovanej sekretariátom dohovoru o biologickej 
diverzite. Zásady ekosystémového prístupu sú tieto:

Ciele obhospodarovania pôdy, vodných zdrojov a biotických prírodných zdrojov 
sú predmetom spoločenskej voľby a rozhodovania.
Obhospodarovanie by malo byť decentralizované na najnižšiu vhodnú úroveň.
Ekosystémoví manažéri by mali zvažovať vplyvy (aktuálne alebo potenciálne) 
svojich činností na priľahlé a iné ekosystémy.
Ekosystém je potrebné zvyčajne chápať a obhospodarovať z ekonomického hľa-
diska. Akýkoľvek program obhospodarovania ekosystému by mal:

obmedzovať tie trhové aktivity, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú biologickú di-
verzitu ekosystému;
nastaviť stimuly tak, aby podporili zachovanie biodiverzity a jej trvalo udrža-
teľné využívanie;
umožniť ekonomickú internalizáciu nákladov a výnosov v danom ekosystéme 
v takom rozsahu, v akom je možné toto opatrenie uskutočniť.

Ochrana štruktúry a funkčnosti ekosystému s cieľom zachovania ekosystémo-
vých služieb by mala byť prioritným cieľom ekosystémového prístupu.
Ekosystémy musia byť obhospodarované v medziach limitov daných ich funkč-
nosťou.
Ekosystémový prístup by mal byť realizovaný v primeranom rozsahu z priestoro-
vého a časového hľadiska.
Ciele ekosystémového manažmentu by mali byť stanovené v dlhodobom časovom 
horizonte, a to z dôvodu rôznorodosti časového trvania a efektu oneskorených do-
padov, ktoré sú charakteristické pre ekosystémové procesy.

•

•
•

•

–

–

–

•

•

•

•
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Manažment/obhospodarovanie sa musí prispôsobiť podmienkam ekosystému 
– zmena, či modifi kácia manažmentu je nevyhnutná.
Ekosystémový prístup znamená usilovať sa o zodpovedajúcu rovnováhu medzi 
zachovaním a využívaním biologickej diverzity; resp. o integráciu zachovania 
a ochrany biodiverzity do postupov jej využívania.
Ekosystémový prístup by mal vziať do úvahy všetky formy relevantných informá-
cií, vrátane vedeckých a miestnych poznatkov, inovácií a postupov.
Ekosystémový prístup by mal zahrnúť všetky relevantné sektory spoločnosti 
a všetky súvisiace vedecké disciplíny. 

x. Partnerstvo pre implementáciu – Účasť zainteresovaných strán a medzisektorový 
prístup v procese NLP si vyžaduje spoluprácu s rôznymi sektormi, podnikateľmi, 
verejnosťou. Umožňuje to tvorbu partnerstiev a spoločných zdrojov pre zvýšenie 
efektívnosti pri realizácii cieľov a opatrení NLP. 

xi. Zvyšovanie povedomia – NLP je dôležitým nástrojom na pozitívne zviditeľňovanie 
lesníckeho sektora a na zvýšenie verejného povedomia a pochopenia multifunkčného 
pôsobenia lesov a ich významu pre spoločnosť. Zlepšenie prezentácie politiky lesného 
sektora a jej cieľov je nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie vzájomného prepojenia 
a súladu medzi lesníckou politikou a inými príslušnými sektorovými politikami.

3. VÝSLEDOK RIEŠENIA – NÁVRH AKČNÉHO PLÁNU 
NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO PROGRAMU SR 2014 – 2020
Pre AP NLP SR 2014 – 2020 sa v rámci jednotlivých priorít navrhlo 39 rámcových cie-

ľov, čo je o 16 menej v porovnaní s AP NLP SR 2007 – 2013, v ktorom bolo zadefi novaných 
55 rámcových cieľov. Pre každý rámcový cieľ sa v jednotnej štruktúre spracovala štúdia, 
ktorá zahŕňa tieto kapitoly:

Problematika
SWOT analýza rámcového cieľa
Zdôvodnenie rámcového cieľa na obdobie 2014 – 2020 
Návrh opatrení na obdobie 2014 – 2020 

Očakávané prínosy navrhovaných opatrení.
Návrh kvantitatívnych ukazovateľov pre hodnotenie plnenia opatrení.
Zodpovednosť za realizáciu jednotlivých opatrení a termín ich realizácie.
Návrh zdroja fi nancovania vrátane potrebných fi nančných prostriedkov na za-
bezpečenie jednotlivých opatrení a bližšia špecifi kácia spôsobu fi nancovania; pre 
potreby tohto akčného plánu sa zdroje fi nancovania špecifi kovali nasledovným 
spôsobom:

verejné zdroje EÚ (EU) poskytované prostredníctvom jednotlivých operač-
ných programov a Programu rozvoja vidieka SR;
verejné zdroje štátneho rozpočtu určené na spolufi nancovanie jednotlivých 
operačných programov a Programu rozvoja vidieka SR (ŠRs);
verejné zdroje štátneho rozpočtu prostredníctvom jeho príslušných kapitol 
a štátnej pomoci (ŠRk);
súkromné zdroje realizátora príslušných opatrení mimo verejných zdrojov 
EÚ a ŠR (VZ).

•

•

•

•

•
•
•
•
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Návrh AP NLP SR 2014 – 2020 sa vypracoval v štruktúre týchto 5 strategických cie-
ľov 18 priorít (strategické ciele a priority vychádzajú z NLP SR): 

Strategický cie  1: Podpora ekologického obhospodarovania lesov  
Priorita 1 Podporova  prírode blízke hospodárenie v lesoch 
Priorita 2 Podporova  rozvoj a využívanie environmentálne vhodných technológií

a techniky 
Priorita 3 Podporova  zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie biodiverzity 

Strategický cie  2: Zlepšovanie a ochrana životného prostredia 
Priorita 4 Zmier ova  dosahy zmeny klímy a podporova  prispôsobovanie lesov ú inkom

klimatickej zmeny 
Priorita 5 Zvýši  ochranu lesov 
Priorita 6 Rozvíja  monitoring lesov 

Strategický cie  3: Zlepšovanie kvality života 
Priorita 7 Zachováva  a zlepšova  ochranné funkcie lesov 
Priorita 8 Zvyšova  príspevok lesov a lesníctva do rozvoja ekonomiky vidieka 

Strategický cie  4: Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti  
Priorita 9 Zvýši  dlhodobú konkurencieschopnos  a ekonomickú životaschopnos

multifunk ného lesníctva  
Priorita 10 Podpori  výskum a technologický rozvoj na zlepšenie konkurencieschopnosti

odvetvia lesného hospodárstva 
Priorita 11 Zhodnocovanie a marketing lesných nedrevných produktov a služieb 
Priorita 12 Podpora využívania lesnej biomasy na výrobu energie 
Priorita 13 Podporova  spoluprácu vlastníkov lesov a skvalit ova  vzdelávanie a odbornú

prípravu v lesníctve 

Strategický cie  5: Posil ovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie 
Priorita 14 Zabezpe i  implementáciu medzinárodných záväzkov, týkajúcich sa lesov

a lesného hospodárstva pri realizácii cie ov národného lesníckeho programu 
Priorita 15 Posil ova  medzirezortnú spoluprácu a koordináciu medzi politikami

ovplyv ujúcimi lesy a lesné hospodárstvo 
Priorita 16 Zabezpe enie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesa a spolo nosti  
Priorita 17 Podporova  využívanie dreva z lesov obhospodarovaných trvalo udržate ným

spôsobom
Priorita 18 Podporova  environmentálne vzdelávanie a systematickú prácu s verejnos ou

Výsledky štúdií vypracovaných pre jednotlivé rámcové ciele sa zapracovali do výsled-
ného materiálu akčného plánu. 



27

3.1 Vzor konečnej úpravy AP NLP SR 2014 – 2020 na príklade 
rámcového cieľa 1.1:

STRATEGICKÝ CIEĽ 1 – PODPORA EKOLOGICKÉHO 
OBHOSPODAROVANIA LESOV

Priorita 1 – Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch

Rámcový cieľ 1.1

Vypracovanie koncepcie prírode blízkeho 
obhospodarovania lesov v podmienkach Slovenska 
vrátane zhodnotenia ekonomických, ekologických 
a sociálnych dopadov

Opatrenie č. Zodp. Termín Zdroj 
fi nancovania tis. €

Podporiť výskum 
ekológie, ekonomiky 
a optimalizácie 
manažmentu prírode 
blízkych lesov 
v podmienkach Slovenska 

1.1.1
MPRV SR, 
MŠVVŠ 
SR

2014 – 2020 EU, ŠRs, ŠRk 1 000

Vypracovať koncepciu 
ekonomicky efektívneho 
prírode blízkeho 
obhospodarovania lesov 
v podmienkach Slovenska

1.1.2
MPRV SR 
(NLC), 
MŽP SR

do 2020 EU, ŠRs 300

Zdôvodnenie rámcového cieľa 1.1 a navrhnutých opatrení
Prírode blízke lesníctvo má významný potenciál prispieť k riešeniu viacerých súčasných 
a budúcich problémov lesníctva na Slovensku. Môže predovšetkým: 1) významne zvýšiť 
odolnostný potenciál lesov v podmienkach klimatickej zmeny; 2) podstatne prispieť 
k zmierneniu konfl iktov pri presadzovaní cieľov lesného hospodárstva a ochrany prírody 
pri využívaní drevoprodukčnej funkcie lesov v chránených územiach a 3) prispieť 
k uspokojeniu rastúcich požiadaviek na poskytovanie ekosystémových služieb lesov. 

1.1.1
Rozšírenie poznatkov v oblasti analýzy potenciálu, identifi kácie rizík 
a optimalizácie metód manažmentu prírode blízkeho lesníctva v podmienkach 
Slovenska.

1.1.2
Syntéza existujúcich poznatkov, návrh konkrétnych metodických, 
legislatívnych a inštitucionálnych krokov pre štandardizáciu prírode blízkeho 
lesníctva v podmienkach Slovenska.

Bližšia špecifi kácia navrhnutého spôsobu fi nancovania opatrení 

1.1.1
Projektové zdroje Horizon 2020 (EU), Operačný program výskum a inovácie 
(OPVaI), Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) (MŠVVŠ SR), 
podpora rezortného výskumu (MPRV SR).

1.1.2 Projektové zdroje programu LIFE+ (dofi nancovanie zo štátneho rozpočtu cez 
MŽP SR).
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3.2 Finančné zabezpečenie akčného plánu národného lesníckeho 
programu slovenskej republiky

Na zabezpečenie AP NLP SR sa predpokladá využitie týchto fi nančných prostriedkov:

Zdroj 
fi nancovania

Tis. Eur Predmet 
fi nancovania 
– strategický 

cieľ
EÚ ŠRs ŠRk ŠR spolu SZ Spolu

MPRV SR 115 886 38 597 8 475 47 072 53 845 216 803 1, 2, 3, 4, 5
MŽP SR 800 800 10 100 10 900 0 11 700 1, 4
MŠVVŠ SR 21 040 55 280 0 55 280 0 76 320 1, 2, 3, 4
MV SR 0 0 225 225 0 225 2
MH SR 0 0 25 25 0 25 4
MPSVR SR 85 15 0 15 0 100 4
SPOLU 137 811 94 692 18 825 113 517 53 845 305 173  – 

Vysvetlivky: EÚ – verejné zdroje štrukturálnych fondov Európskej únie poskytované prostredníctvom jed-
notlivých operačných programov a programu rozvoja vidieka; ŠRs – verejné zdroje štátneho rozpočtu 
určené na spolufi nacovanie jednotlivých operačných programov a programu rozvoja vidieka; ŠRk – verej-
né zdroje štátneho rozpočtu prostredníctvom jeho príslušných kapitol a štátnej pomoci; SZ – súkromné 
(vlastné) zdroje realizátora príslušných opatrení mimo verejných zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. 
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POLITICKÝ PROCES FOREST EUROPE 
A 7. KONFERENCIA MINISTROV 
O OCHRANE LESOV V EURÓPE

LUCIA AMBRUŠOVÁ

ABSTRACT

The aim of the paper is to provide basic information on Ministerial Conferences on the 
Protection of Forest in Europe – FOREST EUROPE representing the high-level political 
process of the European ministers responsible for forests. The article further presents 
summary information on the 7th Madrid Ministerial Conference and Extraordinary Mi-
nisterial Conference as well as documents adopted by ministers and other high-level re-
presentatives of the FOREST EUROPE signatory countries. 

Key words: FOREST EUROPE, ministerial conferences, ministerial resolutions, sustai-
nable forest management, international forestry policy

1. KONFERENCIE MINISTROV O OCHRANE LESOV 
V EURÓPE – FOREST EUROPE

Poslanie a ciele procesu FOREST EUROPE
Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (Ministerial Conferences on the 

Protection of Forests in Europe – MCPFE) sú najvyšším politickým grémiom ministrov 
zodpovedných za lesné hospodárstvo v Európe. Jedná sa o celoeurópsky proces, ktorého 
základným cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v tomto geo-
politickom regióne. V rámci ministerského procesu sú prijímané politické rozhodnutia 
o strategickom smerovaní lesníctva v Európe.

V roku 2009 sa prijalo rozhodnutie, že na komunikačné účely sa bude pre proces 
MCPFE používať nový akronym FOREST EUROPE.

Cieľom FOREST EUROPE je vytvoriť paneurópsku platformu na formuláciu spo-
ločných stratégií k aktuálnym problémom lesníctva a ochrany lesov v Európe v záujme 
zabezpečenia trvalo udržateľného obhospodarovania lesných zdrojov regiónu a ich ďal-
šieho rozvoja. Ide o kontinuálny proces založený na pravidelnom organizovaní minister-
ských konferencií a na ne nadväzujúcich expertných pracovných stretnutí. V rámci tohto 
procesu sa prijímajú politické rozhodnutia o strategickom smerovaní lesníctva v Európe 
najčastejšie vo forme politických deklarácií a rezolúcií. 

Od vzniku iniciatívy v roku 1990, spolupráca ministrov zodpovedných za lesy nado-
budla rozmer významnej ekonomickej, environmentálnej a sociálnej aktivity nielen na 
národnej, ale i medzinárodnej úrovni. Hlavnými prioritami FOREST EUROPE je posil-
niť úlohu lesov pri zmierňovaní klimatických zmien, zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej 
vody, zvýšiť resp. zachovať biodiverzitu lesov a zabezpečiť poskytovanie produktov z lesa. 
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Ďalšou z dôležitých úloh FOREST EUROPE je vytvoriť rámce pre budúcu spoluprácu 
v oblasti lesov vrátane posúdenia možností na uzatvorenie právne záväzného dohovoru 
o lesoch v Európe.

Proces MCPFE vznikol v roku 1990, kedy sa ministri zodpovední za lesy v Európe 
zišli na ministerskej konferencii v Štrasburgu. V nadväznosti na konferenciu v Štrasbur-
gu bolo doposiaľ zorganizovaných šesť ministerských konferencií v 3 – 5 ročnom cykle 
(Obrázok 1). 

Obrázok 1 Časová os Ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe 
(Pülzl, Mayer, 2015)

Európski ministri zodpovední za lesné hospodárstvo prijali od roku 1990 celkovo 21 
rezolúcií, 4 rozhodnutia a 6 deklarácií, ktoré obsahujú politické záväzky týkajúce sa lesov 
a ich trvalo udržateľného obhospodarovania. Politický proces sa v priebehu posledných 
dvadsiatich rokov zaoberal otázkou všeobecného pochopenia a vypracovaním politické-
ho rámca pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v celoeurópskom regióne. Poli-
tické záväzky prijaté týmto ministerským procesom mali pozitívny vplyv na tvorbu a im-
plementáciu príslušných politík v európskom geopolitickom regióne.

Proces FOREST EUROPE v súčasnosti zahŕňa celkovo 46 európskych krajín a Eu-
rópsku úniu, ktoré sú signatárskymi stranami. Status pozorovateľa má 11 mimoeu-
rópskych krajín, ako aj viacero mimovládnych a medzivládnych organizácií, asociácií 
a zväzov vlastníkov lesov a spracovateľov dreva a iných subjektov zainteresovaných na 
využívaní lesov. 

Štruktúra procesu FOREST EUROPE
Podpornými štruktúrami procesu FOREST EUROPE sú Hlavný koordinačný výbor 

(General Coordinating Committee – GCC) a koordinačná jednotka, resp. sekretariát.
Hlavný koordinačný výbor je riadiacim orgánom, ktorý koordinuje prácu procesu 

FOREST EUROPE a radí sekretariátu v oblastiach implementácie rozhodnutí a strate-
gického vývoja FOREST EUROPE a taktiež zodpovedá za fi nancovanie aktivít koordi-
načnej jednotky. 

GCC pozostáva zo zástupcov piatich krajín a členstvo v tomto orgáne je založené na 
rotačnom princípe. V priebehu siedmej konferencie ministrov konanej 20. – 21. októbra 
2015 v Madride, Švédsko akceptovalo ponuku na členstvo v GCC. Týmto aktom Švédsko 
nahradilo Nórsko, ktoré odstúpilo v zmysle zaužívaných pravidiel rotácie členov. Zlože-
nie hlavného koordinačného výboru po siedmej konferencii ministrov je nasledovné: Špa-
nielsko, Slovenská republika, Nemecko, Turecko a Švédsko. 

Ministerský proces má vlastnú koordinačnú jednotku tzv. Liaison Unit, ktorá v pre-
važnej miere plní funkcie sekretariátu. Medzi hlavné úlohy koordinačnej jednotky pat-
rí organizácia ofi ciálnych zasadnutí procesu FOREST EUROPE, spravovanie agendy, 
príprava dokumentácie na tieto zasadnutia, návrh zadávacích podmienok pre činnosť 
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špecializovaných pracovných skupín pôsobiacich v rámci procesu, realizuje komunikač-
né a propagačné aktivity a zabezpečuje tzv. styčný bod pri komunikácii medzi zaintere-
sovanými stranami procesu. Podľa zaužívaných pravidiel sídli v krajine, ktorá predsedá 
procesu. Počas predsedníctva Španielska v procese FOREST EUROPE pôsobila koor-
dinačná jednotka v Madride (tzv. Liaison Unit Madrid – LUM). Svoju činnosť ukončila 
usporiadaním siedmej konferencie ministrov v Madride v októbri 2015. Do konca roka 
2015 preberá agendu FOREST EUROPE Slovenská republika. Sekretariát procesu bude 
zabezpečovať od 1. januára 2016 Liaison Unit Bratislava – LUB so sídlom v Národnom 
lesníckom centre vo Zvolene.

Samotné aktivity procesu FOREST EUROPE, ktoré sú realizované medzi jednotlivý-
mi konferenciami ministrov sú zobrazené na Obrázku 2. 

Obrázok 2 Ofi ciálne zasadnutia procesu FOREST EUROPE 
(upravené podľa www.foresteurope.org)

Zasadnutia na úrovni expertov (Expert Level Meetings – ELM) sú orgánom, ktorý 
prijíma politické rozhodnutia v období medzi konferenciami. Jeho členmi sú zástupcovia 
46 európskych signatárskych krajín a Európskej únie. Zasadnutí sa zúčastňujú aj pozoro-
vatelia z neeurópskych krajín, medzinárodných organizácií vrátane environmentálnych 
a sociálnych mimovládnych organizácií, federácie vlastníkov lesov a pôdy, drevospracu-
júceho priemyslu a vedeckých komunít. Zasadnutie sa koná podľa potreby, najmenej však 
1 krát ročne.

Okrúhle stoly (Round Table Meetings – RTM) sú platformy pre strategické diskusie 
a výmenu informácií a názorov na vznikajúce problémy a poskytujú základné vodítko pre 
implementáciu rozhodnutí FOREST EUROPE, ako aj pre strategické smerovanie a vývoj 
tohto procesu.

Pracovné skupiny a workshopy sú ad hoc pracovné stretnutia a činnosti zamerané 
na konkrétne témy vedeckej, technickej alebo politickej povahy. Stretnutí sa zúčastňujú 
zástupcovia FOREST EUROPE, ale aj menovaní odborníci z konkrétnych oblastí v závis-
losti od konkrétnej témy. Výsledky workshopov a pracovných skupín sú predkladané na 
posúdenie následnému zasadnutiu na úrovni expertov.
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2. SIEDMA KONFERENCIA MINISTROV O OCHRANE 
LESOV V EURÓPE
Siedma konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe sa konala v Madride (Špa-

nielske kráľovstvo) v dňoch 20. – 21. októbra 2015. Spolupredsedami konferencie boli 
Isabel García Tejerina, ministerka poľnohospodárstva, výživy a životného prostredia 
Španielskeho kráľovstva, a Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka Slovenskej republiky. Na konferencii sa zúčastnilo približne 220 účastníkov vrá-
tane ministrov zodpovedných za lesy a ďalších vedúcich predstaviteľov 39 európskych 
krajín a Európskej únie, ktoré sú signatárskymi stranami procesu, a 18 organizácií, ktoré 
majú štatút pozorovateľa v procese FOREST EUROPE.

Správa o stave európskych lesov 2015
V prvý deň siedmej konferencie ministrov bola prezentovaná Správa o stave európ-

skych lesov 2015, ktorá reprezentuje súbor informácií o stave a vývoji lesov v európskom 
geopolitickom regióne. Správa uvádza, že lesnícke politiky sú stále viac riadené moderný-
mi nástrojmi governance ako sú napr. národné lesnícke programy. Krajiny viac zapájajú 
stakeholderov (zainteresovaní aktéri) do procesu tvorby národných lesníckych progra-
mov. Približne polovica národných lesníckych politík bola aktualizovaná v priebehu po-
sledných desiatich rokov. Finančné nástroje v oblasti lesného hospodárstva sa viac zame-
riavajú na ziskovosť, životaschopnosť a poskytovanie ekosystémových služieb.

Poľa kvantitatívnych údajov, ktoré uvádza táto správa1 lesy pokrývajú 33 % celkovej 
rozlohy Európy, pričom výmera lesov sa kontinuálne zvyšuje. Až 90 % z nich je dostupných 
pre rekreačné využitie. Zásoba dreva v európskych lesoch predstavuje viac ako 35 miliárd 
metrov kubických; priemerná zásoba dreva na hektár je 163 metrov kubických, čo je viac 
než celosvetový priemer. Priemerný ročný objem CO2 viazaného v lesnej biomase (za ob-
dobie 2005 – 2015) predstavuje 719 miliónov ton. Výmera európskych lesov poškodených 
negatívnym pôsobením škodlivých činiteľov (väčšinou ide o poškodenie biotickými čini-
teľmi) predstavuje 3,7 mil. hektárov. Od roku 1990 sa počet súkromných vlastníkov lesa 
zvýšil približne o 18 %. Lesy poskytujú zamestnanie pre viac ako 3 milióny ľudí. Hrubá 
pridaná hodnota v odvetví lesného hospodárstva predstavuje približne 103 mil. eur.

Ministerské Okrúhle stoly
V ďalšom priebehu konferencie sa uskutočnilo päť ministerských okrúhlych stolov, 

v rámci ktorých vedúci delegácií signatárskych krajín a zástupcovia pozorovateľských 
organizácií prezentovali vyhlásenia k témam zameraných na: (1) lesy v centre zeleného 
hospodárstva, (2) ochrana lesov v meniacich sa podmienkach prostredia, (3) globálne 
výzvy a príspevok európskeho regiónu k ich riešeniu, (4) budúce výzvy a príležitosti pre 
európske lesy a (5) 25 rokov existencie ministerského procesu FOREST EUROPE.

V príspevkoch bola okrem iného zdôraznená úloha lesov a lesnícko-drevárskeho kom-
plexu, ako významného producenta obnoviteľnej suroviny a zdroja energie, pri precho-
de na zelené hospodárstvo, dôležitosť zohľadnenia hodnôt služieb lesných ekosystémov 
v procese transformácie, zároveň potreba zohľadnenia cieľa rodovej rovnosti, potreba 
zlepšenia koordinácie aktivít pri ochrane lesov pred cezhraničným pôsobením škodlivých 
činiteľov, úloha výskumu, vývoja a investícií vo vzťahu k ochrane lesov, význam spolu-

1 Správa neobsahuje údaje za Ruskú Federáciu
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práce v oblasti rekonštrukcie lesov a boja proti lesným požiarom a potreba pokračovania 
v adaptácii lesov na zmenu klímy. Ďalej bol zdôraznený príspevok trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov k implementácii rozvojových cieľov po roku 2015, plneniu glo-
bálnych záväzkov v oblasti boja proti zmene klímy, ochrany biodiverzity a eliminovania 
degradácie pôdy. Viac pozornosti vyžaduje aj úsilie zamerané na elimináciu nezákonnej 
ťažby dreva a s ňou súvisiaceho obchodu na všetkých úrovniach. V kontexte uvedených 
téz bolo ocenené prijatie aktualizovaných ukazovateľov trvalo udržateľného obhospoda-
rovania lesov. V rámci okrúhleho stola k budúcim výzvam a príležitostiam pre európske 
lesy odznel názor, že politickí predstavitelia európskych krajín by sa mali v blízkej budúc-
nosti pokúsiť o úspešné ukončenie rokovaní o právne záväznej dohode o lesoch. Zdôraz-
nená bola potreba uplatňovania medziodvetvového prístupu, koordinácie a spolupráce 
pri integrácii agendy lesov do širšieho rámca agendy trvalo udržateľného rozvoja. 

Dokumenty prijaté na 7. Konferencii ministrov v Madride
Počas siedmej konferencie ministrov v Madride ministri zodpovední za lesy a ďalší 

vedúci predstavitelia signatárskych krajín prijali a podpísali 1 deklaráciu ministrov, 2 re-
zolúcie ministrov a 1 rozhodnutie ministrov. Prijatie a podpis týchto dokumentov zakladá 
politický záväzok signatárskych strán na posilnenie implementácie trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov prostredníctvom národných opatrení a ďalšej spolupráce na ce-
loeurópskej úrovni. Prijaté dokumenty potvrdzujú mandát procesu Forest Europe a urču-
jú jeho ďalšie strategické smerovanie a prioritné oblasti práce na ďalšie obdobie. 

Deklarácia ministrov z Madridu: 25 rokov spoločnej podpory trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov v Európe

Deklarácia ministrov uznáva výsledky procesu MCPFE / FOREST EUROPE počas 
jeho 25 ročnej existencie a potvrdzuje do budúcna status FOREST EUROPE ako dobro-
voľného politického procesu na vysokej úrovni pre agendu lesov v Európe.

Madridská deklarácia zaväzuje signatárske strany procesu FOREST EUROPE posil-
ňovať úlohu lesov a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie pri riešení globálnych výziev, 
akými sú agenda trvalo udržateľného rozvoja po roku 2015 vrátane rozvojových cieľov, 
boj proti zmene klímy, ochrana biodiverzity a boj proti dezertifi kácii. Zároveň deklarácia 
zaväzuje signatárske strany monitorovať a podávať správy o pokroku pri implementácii 
strategických cieľov a cieľov pre európske lesy do roku 2020.

Deklarácia schvaľuje aktualizované paneurópske ukazovatele trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov, ktoré sú uvedené v prílohe  deklarácie, a zaväzuje signatárske 
strany, aby uplatňovali tieto kritériá a ukazovatele v rámci svojich lesníckych politík a mo-
nitoringu lesov, a pokiaľ je to potrebné aj v rámci spolupráce s iným sektormi. 

Deklarácia ďalej zaväzuje signatárske strany k realizácii opatrení na paneurópskej 
a národnej úrovni. Na paneurópskej úrovni ide najmä o poskytovanie regionálnych vstu-
pov ministerským procesom k aktivitám medzinárodného usporiadania o lesoch (IAF). 
V prípade národnej úrovne je opatrením ďalší rozvoj a aktualizácia národných lesníckych 
politík a nástrojov s cieľom ich prispôsobovania meniacim sa podmienkam prostredia 
a s cieľom ich adresovania aktuálnych výziev. Opatrenia zamerané na posilnenie medzi-
odvetvovej spolupráce o lesoch sa vzťahujú k obom spomínaným úrovniam. 
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Rezolúcia ministrov z Madridu 1: Lesnícky sektor v centre zelenej ekonomiky
Rezolúcia 1 zaväzuje signatárske strany k ďalšiemu posilneniu úlohy lesného hospo-

dárstva a priemyslu spracovania dreva pri prechode spoločnosti na tzv. zelené hospodár-
stvo, ďalšiemu posilneniu sociálnych aspektov trvalo udržateľného obhospodarovania 
lesov podporou zelených pracovných miest, vzdelávania a sociálnej inklúzie a rodovej 
rovnosti v lesníctve.

Rezolúcia ďalej zaväzuje k začleneniu hodnoty lesných ekosystémov do zelenej eko-
nomiky podporou výmeny skúseností a informácií o metodikách v oblasti oceňovania 
a platieb za lesné ekosystémové služby, podporou politických prístupov na tieto účely, ako 
aj zvyšovaním úsilia k lepšiemu zohľadňovaniu hodnoty všetkých služieb lesných ekosys-
témov v rámci politík relevantných pre lesníctvo a ich nástrojov vrátane národných lesníc-
kych programov, trhových nástrojov a platieb za ekosystémové služby. 

Signatárske strany sa v rezolúcii tiež zaviazali k realizácii opatrení na celoeurópskej 
a národnej úrovni zameraných na výmenu informácií o politických opatreniach a získa-
ných poznatkov na podporu využívania dreva z lesov obhospodarovaných trvalo udrža-
teľným spôsobom. 

Rezolúcia ministrov z Madridu 2: Ochrana lesov v meniacom sa prostredí
Prijatím rezolúcie 2 signatárske strany potvrdili životne dôležitú úlohu ochranných 

funkcií lesov. S cieľom zabezpečenia ochrannej funkcie lesov sa signatárske strany za-
viazali k implementácii opatrení zameraných na zlepšenie ochrany lesov pri zohľadnení 
meniacich sa podmienok prostredia. Záväzky adresujú vývoj celoeurópskych prístupov 
v ochrane lesa, zvyšovanie povedomia verejnosti o životne dôležitej úlohe trvalo udrža-
teľného obhospodarovania ochranných lesov a pokračovanie adaptácie lesov na meniacu 
sa klímu. 

Na posilnenie spolupráce v celoeurópskom regióne sa signatárske strany zaviazali po-
kračovať v spolupráci v oblasti lesných genetických zdrojov prostredníctvom Európskeho 
programu pre lesné genetické zdroje (EUFORGEN). Súčasťou tohto rámca je aj záväzok 
na výmenu odborných znalostí a posilnenie spolupráce v oblasti prevencie proti prírod-
ným rizikám vrátane lesných požiarov, záplav, invazívnych druhov a dezertifi kácie. 

Rezolúcia tiež zaväzuje signatárske strany k realizácii celoeurópskych a národných 
opatrení na výmenu informácií a skúseností medzi zainteresovanými stranami o praktic-
kých prístupoch v ochrane lesa, pri rekonštrukcii a obnove degradovaných lesov, ako aj 
podporu interakcie medzi výskumom, politikou a lesným hospodárstvom v oblasti škod-
livých činiteľov lesov.

Rozhodnutie ministrov z Madridu: Budúce smerovanie FOREST EUROPE
Rozhodnutie potvrdilo postavenie a úlohu FOREST EUROPE ako dobrovoľného po-

litického procesu na najvyššej úrovni pre dialóg a spoluprácu o politikách v oblasti lesov 
v Európe.

Rozhodnutie zdôrazňuje potrebu prehodnotiť proces FOREST EUROPE s cieľom re-
agovať na súčasné i nové výzvy a príležitosti, zachovať a posilniť svoj príspevok k trvalo 
udržateľnému hospodáreniu v lesoch v Európe. Signatárske strany sa dohodli preskúmať 
štruktúru procesu FOREST EUROPE, postupy a pracovné modality s cieľom jeho zefek-
tívnenia a zlepšenia podmienok pre účasť všetkých relevantných strán v ňom.

Podrobnosti tohto hodnotenia budú stanovené prostredníctvom zadávacích podmie-
nok pre činnosť príslušnej pracovnej skupiny a cestovnej mapy, ktoré budú odsúhlasené 
na prvom zasadnutí na úrovni expertov konanom po siedmej konferencii ministrov.
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3. MIMORIADNA KONFERENCIA MINISTROV 
Následne po ukončení siedmej konferencie ministrov v Madride sa dňa 21. októbra 

2015 konala Mimoriadna konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe. Cieľom tejto 
konferencie bolo prerokovanie výsledkov činnosti Medzivládneho negociačného výboru 
(Intergovernmental Negotiating Committee – INC) pre právne záväznú dohodu o lesoch 
v Európe (Legally Binding Agreement – LBA).

Predseda Medzivládneho negociačného výboru pre právne záväznú dohodu o le-
soch v Európe (INC), Jan Heino, odprezentoval na základe odseku 29 mandátu minis-
trov z Osla výsledky činnosti tohto výboru vrátane správy z jeho záverečného zasadnutia 
a znenia návrhu textu dohody. 

Medzivládny negociačného výboru zasadal v priebehu rokov 2012 a 2013 štyri krát 
a zaoberal sa prípravou návrhu textu právne záväznej dohody o lesoch. Výbor na svojom 
štvrtom (poslednom) zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2013 v Ženeve, nepri-
jal návrh textu dohody. Výsledkom činnosti výboru je rozpracovaný návrh textu, ktorého 
prevažná časť ustanovení bola odsúhlasená ad referendum. Konsenzus nebol dosiahnutý 
v prípade niektorých otázok procedurálnej povahy ako je inštitucionálne usporiadanie, 
právo veta v zásadných rozhodnutiach, hlasovacie práva a účasť pozorovateľských orga-
nizácií.

V nadväznosti na príslušné ustanovenie ministerského mandátu z Osla sa medzivlád-
ny negociačný výbor ďalej zaoberal otázkou presunu dohody do inštitucionálneho rámca 
Organizácie Spojených Národov. Výstupom rokovaní bola kompilácia návrhov týkajú-
cich sa prvkov rozhodnutia, ktoré malo byť následne predložené na prijatie mimoriadnej 
konferencii ministrov. Vzhľadom na nedosiahnutie konsenzu o konkrétnom texte návrhu 
rozhodnutia, najmä z dôvodu pretrvávajúcich rozporov v stanoviskách jednotlivých kra-
jín v otázke inštitúcie, ktorá by mala byť administrátorom a lídrom sekretariátu dohody, 
výbor neprijal takéto rozhodnutie.

Medzivládny negociačný výbor prijal rozhodnutie o tom, že oba vyššie uvedené do-
kumenty (návrh textu dohody, kompilácia návrhov prvkov rozhodnutia) budú vo svojich 
aktuálne rozpracovaných verziách predložené mimoriadnej konferencii ministrov na 
zváženie a prijatie rozhodnutia o ďalšom postupe.

Mimoriadna konferencia ministrov vzala na vedomie správu prezentovanú pred-
sedom Medzivládneho negociačného výboru. Delegáti viacerých signatárskych strán 
vo svojich vystúpeniach ocenili prácu Medzivládneho negociačného výboru v priebehu 
ostatných štyroch rokov a zároveň vyjadrili ľútosť nad skutočnosťou, že rokovania o práv-
ne záväznej dohode neboli úspešne ukončené. Podľa názoru niektorých delegácií by tieto 
rokovania mali byť obnovené v čo najkratšom časovom horizonte. Delegáti Ruskej fede-
rácie a Švajčiarska uviedli, že rokovania o dohode by mali pokračovať v rámci Organizácie 
Spojených Národov a podľa pravidiel tejto organizácie.

V rámci mimoriadnej konferencie ministrov prítomní ministri a ostatní vedúci pred-
stavitelia signatárskych strán podpísali Rozhodnutie ministrov z Madridu, v zmysle kto-
rého signatárske strany FOREST EUROPE najneskôr do roku 2020 preskúmajú možné 
spôsoby dosiahnutia konsenzu v otázke právne záväznej dohody o lesoch v Európe.
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4. PREDSEDNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
V PROCESE FOREST EUROPE 
Záväzok Slovenskej republiky na prevzatie predsedníctva v procese Konferencií mi-

nistrov o ochrane lesov v Európe (FOREST EUROPE) vyplynul z rozhodnutia 5. Konfe-
rencie ministrov o ochrane lesov v Európe, ktorá sa konala v novembri 2007 vo Varšave. 
Na základe tohto rozhodnutia sa Slovenská republika stala členskou krajinou Hlavného 
koordinačného výboru FOREST EUROPE. Akceptovaním predmetného rozhodnutia 
z úrovne vlády Slovenskej republiky (zastúpenej ministrom pôdohospodárstva) prija-
la Slovenská republika politický záväzok na zabezpečenie úloh, ktoré vyplývajú z tohto 
členstva. 

Z členstva v Hlavnom koordinačnom výbore vyplýva pre Slovenskú republiku pro-
minentné postavenie v rámci procesu FOREST EUROPE, čo v praxi znamená možnosť 
riadiť a významne ovplyvňovať celý ministerský proces a týmto spôsobom sa výraznou 
mierou podieľať na tvorbe európskej lesníckej politiky. V zmysle súčasných pravidiel by 
mala byť Slovenská republika členom výboru do roku 2023/2024. Jedným z najvýznam-
nejších aspektov členstva pre Slovenskú republiku je právo usporiadania ôsmej minister-
skej konferencie v horizonte rokov 2019/2020.

Predsedníctvo v procese FOREST EUROPE, ktoré Slovenská republika prevzala 
na obdobie rokov 2014 – 2021, má pre Slovenskú republiku významný propagačno-pre-
zentačný potenciál a to nielen v rámci európskeho geopolitického regiónu, ale aj v me-
dzinárodných inštitúciách a procesoch s globálnou pôsobnosťou. Na základe doterajších 
skúseností je možné uviesť, že v čase umiestnenia koordinačnej jednotky v meste pred-
sedajúcej krajiny, je toto mesto považované medzinárodnou lesníckou verejnosťou za 
„hlavné mesto európskeho lesníctva.“ Pre Slovenskú republiku je preto predsedníctvo 
príležitosťou na zviditeľnenie sa v celkovom medzinárodnom kontexte.

Okrem uvedeného, zástupcovia koordinačnej jednotky sú pravidelne pozývaní na 
najvýznamnejšie zasadnutia medzinárodných medzivládnych organizácií a procesov, 
ktorých aktivity súvisia s lesmi a lesným hospodárstvom, často krát v pozícii hlavných 
rečníkov tzv. „key note speakers.“

Na vnútroštátnej úrovni má predsedníctvo významný potenciál pri zvyšovaní pove-
domia verejnosti o lesoch a lesníctve, ako aj význame medzinárodnej spolupráce v lesníc-
tve a prínose medzinárodných lesníckych politík pre trvalo udržateľné obhospodarovanie 
lesov.

Predsedníctvo v procese FOREST EUROPE má formu spolupredsedníctva dvoch 
krajín. Vychádzajúc zo zaužívaných procedurálnych postupov pozostáva predsedníctvo 
Slovenskej republiky v tomto procese z troch hlavných fáz, pričom rozsah a náročnosť 
úloh v jednotlivých fázach je diametrálne odlišná. 

1. fáza predsedníctva (obdobie rokov 2014 – 2015)
V zmysle súčasných pravidiel sa Slovenská republika od januára 2014 stala jednou 

z dvoch krajín, ktoré spolupredsedajú procesu FOREST EUROPE (spolu so Španiel-
skom, Slovenská republika nahradila na poste spolupredsedu Nórsko). V tejto fáze bola 
náročnosť vykonávaných úloh významne nižšia, ako tomu bude v druhej fáze predsed-
níctva. V rokoch 2014 – 2015 Slovenská republika v rámci plnenia predsedníckych úloh 
spolupredsedala všetkým ofi ciálnym zasadnutiam procesu FOREST EUROPE, t.j. za-
sadnutiam na úrovni expertov a 7. Konferencii ministrov, avšak bez potreby zabezpečo-
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vania funkcií sekretariátu (koordinačná jednotka procesu bola umiestnená v Madride tzv. 
Liaison Unit Madrid – LUM).

2. fáza predsedníctva (obdobie rokov 2016 – 2019)
Ťažiskovým obdobím predsedníctva je obdobie rokov 2016 – 2019, kedy bude Slo-

venská republika v rámci svojich predsedníckych funkcií zabezpečovať okrem vyššie 
uvedených aktivít, aj plne funkčnú koordinačnú jednotku. Vychádzajúc zo zaužívaných 
procedurálnych postupov názov tejto koordinačnej jednotky bude Liaison Unit Bratislava 
– LUB so sídlom v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Čo sa týka inštitucionálne-
ho usporiadania procesu v tejto fáze, Slovenská republika bude spolupredsedať procesu 
spolu so Španielskom do roku 2017 a následne od roku 2018 s Nemeckom. Vyvrcholením 
druhej fázy predsedníctva vo FOREST EUROPE bude organizácia 8. Konferencie minis-
trov v Bratislave.

3. fáza predsedníctva (obdobie rokov 2020 – 2021)
V poslednej tretej fáze (obdobie rokov 2020 – 2021) bude rozsah vykonávaných aktivít 

rovnaký ako v období rokov 2014 – 2015. Na prelome rokov 2019/2020 (po usporiadaní 
8. Konferencie ministrov) bude ukončená činnosť koordinačnej jednotky LUB.  Základ-
nou črtou inštitucionálneho usporiadania procesu FORST EUROPE v tejto fáze bude 
spolupredsedníctvo Nemecka a Slovenskej republiky, pričom koordinačná jednotka bude 
umiestnená v Nemecku. Po tomto období bude slovenské predsedníctvo ukončené a Slo-
venskú republiku by malo na tomto poste nahradiť Turecko. 
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PRÍRODNÉ A SPOLOČENSKÉ PREDPOKLADY 
LESOV A LESNÍCTVA

JOZEF TUTKA

ABSTRACT

In the article it presents some assumptions of the existence and development of forests in 
our country. A concise history of the existence and implementation of forest policy tools 
at their management. It is characterized by natural management as a viable alternative 
for their sustainable exploitation. Analyzing the possibility of increasing the economic 
independence and effi ciency of the forestry sector.
Key words: soil, forest, forestry, creation, development, science, historical, social, politi-
cal and economic conditions

1. ÚVOD
Uplynulo viac ako štvrťstoročie po zásadnej zmene politického a spoločensko-ekono-

mického systému v našom štáte. O čo väčšie odchýlky boli v jednotlivých jeho oblastiach 
od overeného demokratického modelu o to viac aktérov postihli pozitívne či negatívne 
zmeny a o to dlhšie to trvalo, resp. ešte stále trvá jeho presadenie. Pripodobniť to možno 
rekonštrukcii viacgeneračného obývaného domu bez vysťahovania. Paralelu s prestav-
bou spoločensko-ekonomického a politického systému možno vidieť v tom, ktorej generá-
cií viacgeneračného domu sa prisúdi riadenie, organizácia a fi nancovanie rekonštrukcie 
domu. V normálnom prípade to iste nebude najstaršia ani najmladšia generácia.

Ako to je v lesníctve? Stálo sa pravidlom, módou, či je to dielom strojeného zveličo-
vania, že niektorí univerzálny odborníci na všetko v každej dobe, až nadmieru poučujú, 
kritizujú a napadajú stav i vývoj lesníctva na Slovensku po roku 1990. A paradoxne na 
tom je, že mnohí z nich takmer tretinu obdobia i viac po roku 1990 účinkovali alebo ešte 
účinkujú na špici pyramídy lesníctva alebo inde. Mali preto dosť možnosti nato, dať to-
muto odvetviu správny smer i dostatok zdôvodnených impulzov. Akosi rýchlo zabudli, po 
naskočení do vozňa nového režimu, na minulú epochu svojho účinkovania, nezriedka tiež 
v najvyšších funkciách lesníctva i žoldnierstva v štátostrane. Využili neskúsených ľudí 
– pionierov nového režimu, prepočuli ich heslo, ktorým sa riadili pri okrúhlych stoloch: 
„nie sme ako oni“, no hlavne utrpeli šokovú stratu pamäti a nevedia si doteraz rozpomenúť 
na všetko „dobré“ čo vykonali v prospech lesníctva a národa v predchádzajúcej epoche. 

„Presvedčení“ internacionalisti zabudli v novej dobe na všetko, na dobré mravy i prí-
koria, ktoré spôsobili ľuďom v inštitúciách svojho pôsobenia v starom režime a formou 
šokovej terapie aj managerom lesných podnikov i inštitúcií novej garnitúry lesníctva. Ni-
komu sa neospravedlnili a nestali sa skromnejšími a ľudskejšími, nič ich nepresvedčilo, že 
aj iní môžu mať pravdu. 

Ako každá minca má rub a líce, tak aj na dejinné udalosti spred 25 rokov a terajšiu 
realitu sú rôzne názory. Bolo by dobré, keby sa aj tie iné prezentovali častejšie, aby sa tak 
zamedzilo stokrát opakovanej polopravde alebo lži stáť pravdou, resp. meradlom pravdy.

V príspevku sa pokúsime stručne pozrieť na niektoré pomenované i nepomenované 
problémy lesníctva z trocha iného zorného uhla. 
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2. PROBLEMATIKA
Čas trvania vesmíru odhaduje astronomická veda asi na 13,5 miliardy rokov a našej 

planéty Zem, vrátane jej astrálnej geologickej doby na 9 miliárd rokov. No vek lesov zlo-
žených z nahosemenných lesných drevín na asi 200 miliónov a z krytosemenných lesných 
druhov na cca 60 miliónov rokov. Ich podoba sa zistila z analýz skamenelín a foriem uhlia 
(čierneho, hnedého a mladého uhlia) z obdobia druhohôr a treťohôr, teda z období pred 
zaľadnením našej Zeme, pred 30 až 60 miliónmi rokov. 

Aktuálna podoba lesov sa pravdepodobne vyformovala za obdobie od poslednej doby 
ľadovej, asi pred 10 tisíc rokmi. Zmienka o lesoch na našom území sa uvádza v písom-
nostiach gréckeho historika Herodotosa  z 5. stor. p.n.l., kde spomína Hercýnsky prales, 
ako  kraj na sever od Dunaja, ktorý je pustý a plný včiel. O vnímaní nášho územia Riman-
mi na začiatku nášho letopočtu sa nachádzajú záznamy v diele rímskeho prírodovedca 
Gaia Plínia druhého (23 – 79 n.l. ) Prírodoveda (Naturalis história). 

Počas kamennej, medenej a bronzovej doby zaberala prevažnú časť krajiny nášho te-
rajšieho územia rýdzo prírodná forma lesov – pralesy. Človek osídľoval najprv plochy ne-
pokryté lesom (okolo 7.stor.p.n.l.) a postupne aj plochy po ich vyrúbaní národmi Keltov, 
Dákov, Grékov a Rimanov. Tento nápor na pralesy trval asi do polovice 5. storočia 

V druhej polovici prvého tisícročia (6. – 10. storočí), po rozpade rímskeho impéria 
a čiastočnom obsadení územia predkami terajších Slovákov a nájazdoch Hunov a Avarov 
v bývalých provinciách rímskeho impéria, došlo k obnove zničených pralesov. Pomohlo 
tomu aj obdobie Veľkomoravskej ríše a pohanské kulty starých Slovanov. Regeneračná 
schopnosť lesov, v podobe prirodzenej obnovy bola taká silná, že dorástlo nielen spotre-
bované drevo, ale začala sa zvyšovať aj ich zásoba a výmera. 

V 11. – 15. storočí, v období tzv. historickej nemeckej kolonizácie Slovenska po vpáde 
a pustošení Tatárov (1241 – 1242) a vzniku monarchistického štátneho útvaru Uhorska 
(Hungaria) asi tri štvrtiny povrchu slovenskej krajiny zaberali lesy. Lesy boli spoločným 
majetkom celého kmeňa alebo rodu, užívali sa slobodne a jednotlivci si ich úžitok delili 
podľa dohodnutých podmienok. V 13. – 15. storočí vzniklo vyše 1 500 nových osád a asi 
400 dedín na plochách po vyklčovaných a vypálených lesných porastoch. Za účelom za-
bezpečenia kolonizovaných oblastí sa v druhej polovici 13. a prvej polovici 14. storočia 
vybudovala aj väčšina hradov na Slovensku. Obnovili sa staré priemyselné podniky, naj-
mä bane, kde kedysi dolovali Kotíni a Kvádi. Panovníci udeľovali osadám privilégiá, kto-
ré zriaďovali priemyselné strediská. Hute udržiavali svoju prevádzku výlučne pomocou 
drevného uhlia. Mohutnému rozmachu krajiny padla za obeť značná výmera lesov.

V 14. až 16. storočí mala rozhodujúci vplyv na osudy lesov horských oblastí valaská 
kolonizácia. Išlo o utečencov, ktorých vyhnali Turci, resp. vytesnili z Balkánu, južného 
a juhovýchodného Uhorska a tiahli na sever a časť sa usadila aj na Slovensku. Pribudli 
tým noví obyvatelia krajiny a lacné pracovné sily na rúbanie dreva, pasenie dobytka a na 
vojenskú službu proti tureckej moci. Zároveň panovníci na Slovensko presídlili veľa od-
borníkov z nemeckých priemyselných centier, najmä baníkov, hutníkov, námorníkov, 
ale aj majstrov z odboru lesnej techniky, ako uhliarov, drevárov, piliarov, hatiarov atď. 
Najkrajšie pralesy, najcennejšie dreviny sa stali obeťou sekier, valašiek a píl týchto pri-
sťahovalcov. Až pod vplyvom valašského remesla si majitelia lesov po prvý raz uvedomili 
dôležitosť lesov a skutočnosť, že v čase priemyselného rozmachu krajiny sú jeho nenahra-
diteľnou súčasťou. 
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3. METODIKA A MATERIÁL 
Vychádzalo sa z niektorých historických, faktických a faktografi ckých údajov a infor-

mácií, ktoré autor príspevku zhromaždil spracoval a prezentoval vo výsledkoch rezort-
ných, štátnych a medzinárodných výskumných a vedeckých projektov, štúdií, koncepcií, 
prognóz a stratégií, ako zodpovedný riešiteľ v starom a novom režime a tiež z jeho skúse-
nosti ako managera výskumu a riaditeľa LVÚ a člena rôznych komisií MLVH SR, neskôr 
MP SR. Na prezentáciu sa použili niektoré spracované, upravené a aktualizované číselne 
údaje a slovné komentáre a vyjadrenia. Alfabetické formulácie a výroky sa zostavovali na 
základe logických úvah, prirovnaní a analógií. 

4. VÝSLEDKY A DISKUSIA

4.1 Prírodovedný predpoklad
Takmer až do začiatku 15. storočia sa drevo v lesoch ťažilo ľubovoľne, túlavým spôso-

bom, bez ohľadu na zabezpečenie nového lesa, obnovou porastov na vyťažených miestach 
a ich výchovu. Vývoj výmery lesov od začiatku letopočtu prehľadne dokumentuje obr. 1.

Až kritické ubúdanie lesov podnietilo mnohých uhorských panovníkov k lokálnemu 
alebo územnému usmerňovaniu ťažieb, čo možno považovať za začiatok usmerňovania 
lesníctva na našom území ( Kráľ Žigmund vydal 5. augusta 1426 nariadenie zvolenskému 
županovi Jurajovi Ilšvaimu o poskytovaní dreva banskobystrickým spracovateľom dreva, 
kráľ Vladislav II. (1496) prikázal dodávať drevo baniam, kráľovná Mária (1540) vydala 
inštrukciu o sprísnení ochrany lesa pred krádežami a o zákaze pasenia dobytka v lesoch, 
za vlády cisára Ferdinanda I vyšiel roku 1555 zákaz pasenia v lesoch, obzvlášť v okolí krá-
ľovských miest, roku 1565 vydal Lesný poriadok cisár Maximilián II.).
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Obrázok 1

Prameň: Hodnotenie dlhodobého rozvoja lesného hospodárstva do roku 2000 na Slovensku 
(GREGUŠ, KELLEROVÁ 2002)
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Zo značnou pravdepodobnosťou možno konštatovať ba až tvrdiť, že takmer do 15. 
stor. nášho letopočtu existoval prírodný charakter lesa a spontánny takmer neobmedzený 
spôsob využívania jeho úžitkov, hlavne dreva na stavby, obranné účely, tepelnú energiu 
(priame spaľovanie a drevne uhlie), poľovné účely, chov dobytka ap.

Obnovu lesa zabezpečovala samotná príroda vo svojej réžii formou malého a veľkého 
vývojového cyklu. To či obnova lesa prebiehala podľa malého alebo veľkého vývojového 
cyklu záviselo od prevládajúcich klimatických pomerov daného územia.

Pre malý vývojový cyklus, prírodných lesov strednej a južnej Európy je príznačná 
trvalá obnova lesa a je charakteristický pre zmiešané lesy, so zastúpením drevín s rôznym 
nárokom hlavne na svetlo a zatienenie. V takom lese sa vyskytujú dreviny rôzneho veku. 
Ak sa vyrúbali všetky hrubšie dreviny na danej ploche lesa ešte tam zostane dostatok je-
dincov, ktoré už tvorili nový budúci les. Ak sa ešte zoberie do úvahy skutočnosť, že v dáv-
nych dobách sa rúbalo a približovalo drevo predovšetkým v zime a približovanie a odvoz 
sa zabezpečoval animálnymi prostriedkami, životnosť mladých stromčekov na ploche 
bola vysoká. Trvanie takéhoto lesa je nepretržité a jedna fyzická generácia drevín okolo 
(100 r.) je iba jednou epizódou v jeho trvalo udržateľnej línii vývoja.

Veľký vývojový cyklus, charakteristický pre nepriaznivejšie podmienky lesov na úze-
mí strednej Európy, kde sa neuplatnil malý vývojový cyklus, resp. kde sa nezabezpečovala 
zámerná obnova lesa, hlavne v období pred 15. storočím, resp. sa vyskytuje aj súčasnosti 
na kalamitných plochách v CHÚ 5. st. ochrany, ponechaných na samo vývoj, resp. bez 
zásahu.

Spravidla má tri vývojové štádia: 1. – prípravný les, 2. – prechodný les, 3.– klimaxový 
(konečný) les. 

Prípravný les je tvorený predovšetkým pionierskymi drevinami (breza, vŕba rakyta, 
osika, lieska, borievka a ďalšie druhy krov).

Prechodný les vzniká pod svetlomilnými pionierskymi drevinami. Tvoria ho druhy 
tieňomilných, resp. tieň znášajúcich drevín.

Štádium klimaxového lesa predstavuje také zastúpenie drevín, ktoré najlepšie vyho-
vuje geologickým, pôdnoekologickým, teda stanovištným podmienkam v danej klimatic-
kej situácii na konkrétnej ploche lesa. Spravidla pokračuje tento vývojový cyklus malým 
vývojovým cyklom. 

Lesné ekosystémy predstavujú vrcholné a najaktuálnejšie biologické spoločenstvo 
– klimaxové stavy lesa v krajine. V podstate to znamená, že zo všetkých ekosystémov 
našej zeme je les najkonkurencieschopnejší, čiastočne aj vzhľadom na svoje hmotnostné 
a objemové parametre. Praktickým príkladom toho v súčasnosti je zarastanie neobrába-
ných poľnohospodárskych pozemkov krovitými a stromovitými jedincami lesných eko-
systémov. 

4.2 Spoločenské predpoklady

4.2.1 Politické predpoklady
Aj keď za začiatok usmerňovania lesníctva na našom území možno považovať rok 

1426 (nariadenie kráľa Žigmunda zvolenskému županovi Jurajovi o poskytovaní dreva 
jeho spracovateľom), obdobie celoštátneho zákonodarstva začalo až roku 1555 Lesným 
poriadkom cisára Maximiliána II. zákazom pasenia v lesoch, obzvlášť v okolí kráľovských 
miest no a hlavne vydaním Tereziánskeho lesného poriadku Márie Terézie v roku 1769. 
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Týmto lesným poriadkom sa začalo obdobie celoštátne účinného usporiadania lesníctva. 
Obsahuje 55 bodov, z ktorých mnohé sú zaujímavé a aktuálne aj v súčasnosti. 

V roku 1849 sa rozšíril rakúsky lesný zákon č. 250 ríšskeho zákonníka z roku 1852 ci-
sárskym patentom č. 121/1857 aj na územie Uhorska. U nás platil 9 rokov, do roku 1867.

V roku 1879 bol schválený zákonný článku 31 ako prvý súborný lesný zákon, s plat-
nosťou v celom Uhorsku. Bol to už moderný lesný zákon pozostávajúci zo 6 častí a 213 
paragrafov. Obsahoval diely o udržaní lesov, lesných priestupkoch, zalesňovaní holých 
plôch, doprave lesných produktov, vytvorení a spravovaní Krajinského lesného fondu. 

Na území Čiech platil aj po vzniku Československej republiky už uvádzaný rakúsky 
zákon č. 250 z roku 1852. Do roku 1960 sa prijalo viac čiastkových zákonných opatrení, 
ktoré nemali komplexný charakter. Takým bol zákon č. 37 z roku 1928 o dočasnej ochrane 
lesov, ktorým sa prikázalo vypracovanie lesných hospodárskych plánov pre všetkých ma-
jiteľov lesov nad 50 ha, ako aj systematické vykonávanie výchovy porastov. 

Po komunistickom prevrate v roku 1948 spáchala sa najväčšia hospodárska, politic-
ká a morálna krivda na vlastnom národe od začiatku jeho existencie. Násilne sa zhabal 
hnuteľný i nehnuteľný majetok podnikateľov, živnostníkov, ale i bohatších gazdov. Do 
vlastníctva alebo užívania štátu prešli aj niektoré kategórie neštátnych lesov (cirkevné, 
mestské, obecné, urbárske, komposesorátne ap.). 

Od 1. 1. 1961 platil súborný lesný zákon č. 166/1960 Zb. Spolu so všeobecne platnými 
vykonávacími predpismi bol vrcholom lesníckej legislatívy tej doby. Jeho prínosom bolo 
zavedenie všeobecne platného podrastového hospodárskeho spôsobu a vylúčenie holo 
rubov. Z ekologického hľadiska to bol veľmi pozitívny počin. Prírodné podmienky lesov 
a už používaná ťažšia lesná technika neumožnili jeho širšie uplatnenie. Od 50-tých rokov 
sa realizoval v lesoch na Slovensku už aj všeobecný stanovištný prieskum lesov, ktorý vy-
tváral predpoklady pre prírode blízke obhospodarovanie lesov a neskoršiu ekologizáciu 
(od roku 1990) lesného hospodárstva na našom území. 

Ďalšie zákony č. 61/1977 Zb. o lesoch a zákon č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch 
a štátnej správe lesného hospodárstva sprecizovali síce niektoré ďalšie otázky lesníctva, 
ako ochrana lesnej pôdy, lesnícke plánovanie, kategórie lesov, pestovanie, ochrana a ťaž-
ba lesov, dozor a štátna správa v lesníctve ap. No ich dikcie rozšírili aj sociálnu krivdu 
50-tých rokov na všetkých vlastníkov lesa, povýšením užívania lesov nad ich vlastníctvo 
a opäť obnovili holo ruby a do lesnej výroby zavádzali prvky priemyselnej výroby a ťažkú 
neekologickú techniku. Štát sa tak stal užívateľom takmer všetkých lesov a lesná výroba 
sa vzdialila od modelu prirodzenosti 

 Po politických, ekonomických a spoločenských zmenách v 1989 roku bol prijatý „zá-
kon o pôde“, č. 229/1991 Zb. a ďalšie reštitučné zákony, ktoré mali odstrániť, politické, 
majetkové i spoločenské krivdy komunistického režimu od roku1948. Náprava krívd a re-
parácie škôd postupovali pomaly a nedôsledne, pretože v rámci zásad politickej plurality, 
slobody a tvoriacej sa demokracie sa opäť dostala často do vedenia i na dôležité miesta 
štátu „stará garda“, ktorá robila a robí dones medvediu službu demokratickej forme uspo-
riadania našich nových domácich i medzinárodných pomerov. Až v roku 2005 sa podarilo 
prijať nový zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z., ktorý kodifi kuje a ďalej rozvíja dosiahnu-
tú exaktnú odbornosť lesníctva na princípoch demokracie a slobody v priestore Európy 
a sveta. 

Lesníctva sa bytostne dotýka aj prvá i druhá novodobá podoba zákona o ochrane 
prírody a krajiny (č. 287/1994 Z.z. a č. 543/2002 Z. z.). Ich prehnaná ambícia vylúčiť 
z dosahu človeka a jeho činnosti rozsiahle územia lesa, pod rúškom zachovania pôvod-
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nej nezmenenej prírody a novoobjavených úžitkov lesa v posledných 50. rokoch, akoby sa 
chceli rehabilitovať, vyvážiť a odčiniť, resp. i zakryť krivdy vodcov a protagonistov komu-
nistickej etapy nášho vývoja. Za tieto zákony by si mali spytovať svedomie predstavitelia 
lesníctva, ktorí pri tom boli. Namiesto toho, aby sa jasne pomenovali a vyčíslili fi nančné, 
ekonomické a morálne škody minulého režimu, zákony privodili novú pohromu pre vlast-
níkov lesa – obmedzenie realizácie vlastníckeho práva, vyhlasovaním chránených území 
s rôznym stupňom ochrany prírody bez ich súhlasu. No hlavne nerealizovaním náhrady 
ujmy na úžitkoch z hospodárenia na lesnom majetku, ktorá bola v §§ zákonov zakotvená. 
S úhradou ujmy sa v malej miere začalo až v roku 2002. Čo robili dovtedy generáli lesníc-
tva?! 

Lesníctvo neutrpelo v minulom režime takú veľkú ekologickú ujmu, okrem morálnej 
a fi nančnej neštátnych vlastníkov lesa, ako poľné hospodárstvo. Dôvodom toho bol a je 
charakter lesných ekosystémov. Predstavujú totiž vrcholné najkonkurencieschopnejšie 
biologické spoločenstvo v krajine, na ktoré môže konvergovať väčšina agro – ekosysté-
mov, keď ich prestane človek systematicky obhospodarovať alebo sa o nich starať. Preto-
že v prípade poľných ekosystémov ide o vyšší stupeň skultúrnenia ako pri lesných, zvlášť 
s charakterom prírode blízkeho hospodárenia, sú tieto atraktívnejšie pre vyhlasovanie 
CHÚ s vyššími stupňami ochrany ako agroekosystémy. 

4.2.2 Sociálne predpoklady
Využívanie úžitkov lesa je spojené s históriou ľudstva, s rozvojom jeho poznatkovej 

bázy, životných potrieb a nadväzne výrobných činností. Človek bol od najranejšej doby 
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 ako produktov a služieb lesa a teraz už 
lesníctva.

Prevažná časť úžitkov (funkcií) lesa – drevo je v súčasnosti získavaná z lesa prostred-
níctvom výrobného procesu lesnej výroby a nadobúda charakter tovaru (produktov a slu-
žieb) a je, resp. mala by byť zdrojom fi nancovania lesníctva. V rámci cielenej lesnej výroby, 
za prítomnosti minimálne dvoch základných výrobných faktorov (zo štyroch výrobných 
faktorov: prírodného zdroja, práce, kapitálu a vedy a výskumu) sú teda čiastočne zabez-
pečované aj vodohospodárske, rekreačné, zdravotné, rekreačné, poľovnícke, vedecké, 
prírodo-ochranné úžitky (funkcie) lesov ako služby lesníctva alebo lesnej výroby. 

V prípade verejných lesov (štátne, obecné, cirkevné) by mali byť náklady na ich výro-
bu a sprostredkovanie hradené z fi nančných zdrojov získaných za predaj dreva a služieb 
lesníctva. 

V prípade neverejných – súkromných a spoločenstevných lesov by mali náklady výro-
by a sprostredkovania týchto úžitkov hradiť subjekty spotrebiteľov.

Časť úžitkov lesa charakteru produktov a služieb v zmysle zákona o lesoch získavajú 
aj občania nášho štátu. Náklady na získanie a sprostredkovanie takýchto úžitkov (lesné 
plody, huby, rekreáciu v lese, poľovníctvo a pod.) si uhrádzajú sami. Z čiastky DPH za 
nakúpené tovary od iných rezortov pri realizácii využitia a spotreby funkcií lesa alebo 
ekosystémových služieb, kumulovanej v rozpočte štátu, by sa mohla časť použiť na skva-
litnenie a intenzifi káciu úžitkov týchto funkcií pre vlastníkov a užívateľov lesov.

Je tu ešte jedna časť úžitkov (produktov a služieb, resp. funkcií), ktoré sa nezabezpe-
čujú cielene procesom lesnej výroby a nie je po nich ani dopyt. Ich vznik a prítomnosť vy-
plýva z polyfunkčnej podstaty lesa alebo sú to externality lesnej výroby, vznikajúce popri 
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cielenej lesnej výrobe tovarov (produktov a služieb), najnovšie označovaných ako služby 
lesných ekosystémov (ekosystémové služby).

Vyžadovať od štátu akési zadefi novanie úžitkov funkcií lesa (ekosystémových služieb 
lesa) a zabezpečenie ich fi nancovania sa nepodarilo ani v rozprávkovej dobe socializmu. 
V trhovej ekonomike to tak asi nebude fungovať. Tu to musí fungovať na princípe dopytu 
a ponuky. V opačnom prípade by sa vyrábalo na sklad, ako v mnohých prípadoch pláno-
vitej ekonomiky.

V súčasnosti už máme k dispozícii nepreberný počet modelov štruktúry funkcií lesa. 
Reálnejších od lesníckych i environmentálnych ekonómov až po utopisticky štruktúrova-
né od fundamentálnych ekológov. Stačí si iba vybrať?! Asi to nebude môcť urobiť nejaký 
samozvaný expert alebo odborník na všetko pre všetky doby. Výber sa bude realizovať 
v procese vnímavého zisťovania dopytu občanov a návštevníkov tohto štátu po doposiaľ 
netrhových úžitkoch, funkciách lesa, metódami marketingu a inovácií. A to sa asi už ne-
ustále deje, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá.

4.2.3 Ekonomické predpoklady
Ekonomika ako racionálny produkt človeka sa prednostne zaoberá tým ako a prečo sa 

ľudia správajú určitým spôsobom (Hanemann, M., 2007).
Podľa neho existujú dva aspekty ekonomiky:
vysvetľovanie a predpovedanie správania sa ľudí
meradlo ľudských preferencií (priorít)
Na jednej strane je to dôvod a záujem pochopiť ľudské správanie, či už minulé ale-

bo budúce, a na strane druhej ide zase o pochopenie podstaty ľudských preferencií (pri-
orít) prisudzovaných statkom a úžitkom, spravidla aj vrátane stanovenia ich cien, ktoré 
ovplyvňujú životnú úroveň i úroveň ich blahobytu a prosperitu spoločnosti.

Medzi nástroje ekonomiky lesníctva, ktoré umožňujú zabezpečiť ekonomickú samo-
statnosť a prispieť k trvalo udržateľnej prosperite tohto odvetvia možno zaradiť okrem 
iných aj rubnú dobu a prírode blízke obhospodarovanie lesov.

Rubné doby
V súčasnosti uplatňované rubné doby boli odvodené na základe kombinovanej rubnej 

zrelosti ukazovateľov hodnotovej, technickej, ekonomickej I rubnej zrelosti a vekov mi-
moprodukčnej rubnej zrelosti jednotlivých drevín, podľa práce Halaj, J. a kol., (1990).

Pretože ekonomická rubná zrelosť I bola odvodená z netrhových cien sortimentov 
dreva a nákladov lesnej výroby v netrhovom prostredí vykonalo sa v roku 2003 posúdenie 
fi nančnej a ekonomickej rubnej zrelosti hlavných drevín v podmienkach trhovej ekonomi-
ky a trvalej udržateľnosti (Tutka, J. a kol.,2003), tab 1.

Tabuľka 1 Ekonomická (fi nančná) rubná zrelosť odvodená z čistého dôchodku (rok 1988) a čistého 
výnosu (v roku 2000)

Ekonomická zrelosť 
odvodená na základe:

Drevina

smrek buk dub

bonita 28 bonita 38 bonita 26 bonita 36 bonita 24 bonita 36

čistého dôchodku (1988) 148 111 126 100 <160 <160

čistého výnosu (2000) 115 88 109 88 127 111

•
•
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Ak by sa pri stanovení kombinovanej rubnej zrelosti použili namiesto údajov čistého 
dôchodku ekonomickej rubnej zrelosti I, údaje čistého výnosu z roku 2000, novú výslednú 
hodnotu by to dosť významne ovplyvnilo.

Zistilo sa ďalej tiež, že marginálna hodnota celkovej produkcie je 6,3 mil. Eur a čisté-
ho marginálneho výnosu (hrubého zisku) je 1,6 mil. Eur ročne. To znamená, že pri nížení 
rubnej doby o 1 rok sa zvýši celková produkcia o 6,3 mil. alebo čistý výnos o 1,6 mil. Eur. 
Pri zvýšení rubnej doby o 1 rok sa celková produkcia a čistý výnos o uvedené hodnoty 
znížia. 

V rámci fi nančnej a ekonomickej zrelosti sa môžu okrem klasických ukazovateľov 
fi nančnej a ekonomickej zrelosti uplatniť aj komplexnejšie hľadiská ekonomickej užitoč-
nosti a hospodárnosti lesnej výroby na princípe diskontovanej hodnoty casch-fl ow, ap.

Vplyv aktuálnej fi nančnej rubnej zrelosti na rubné doby hospodárskych lesov, vrátane 
kvantifi kácie dopadov sa vykonal neskôr v práci Moravčík, M., Tutka, J. a kol. (2006). 

Prírode blízke obhospodarovanie lesov
V súčasnosti možno vyjadriť stav prechodu a skutočný stav prírode blízkeho spôsobu 

obhospodarovania lesov na základe zastúpenia hospodárskych spôsobov a ich foriem, 
uplatňovaných v podnikateľskej praxi nášho lesníctva. Pred rokom 1990 (praktický až 
do roku 1993) bolo podľa platnej legislatívy (zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch a zákon č. 
100/1977 Zb.) prírode blízke hospodárenie veľmi podcenené a diskriminované. Prevrat-
ný prístup k tejto základnej otázke lesníctva dokumentuje tab.2, ktorá prezentuje stav 
v roku 1990 a v roku 2008. 

Tabuľka 2 Prehľad hospodárskych spôsobov v lesoch SR

Hospodárske spôsoby
Rok

Poznámka
1990 2008

Holorubný 78,9 27,7

Podrastový 15,6 63,3

Výberkový 5,5 9,0

Spolu prírode blízky 21,1 72,3

Zdroj: Zelená správa 2009 (Správa o lesnom hospodárstve SR)

Túto zasadnú zmenu vo fi lozofi i lesníctva priniesol demokratizačný proces a zmena 
politicko-ekonomického systému a sociálneho systému po roku 1990 v SR. Princípy tých-
to zmien sú zakotvené v základnom kódexe lesníctva, v zákone o lesoch č. 326/2005 Z. 
z.  a ďalších koncepčných a strategických materiáloch SR a EÚ. 

Trend vývoja prírode blízkeho hospodárenia v lesoch pokračuje pozitívne ďalej, tak 
ako to možno dokumentovať v tab.3 na ploche lesov št. podniku Lesy SR a ploche lesov 
hnutia Pro Silva, založených v teritóriu Lesov SR š.p. za rok 2013.

Pro Silva je európska lesnícka organizácia, založená v roku 1990 v Ľubľane, v Slovin-
sku, ktorej cieľom je zdôvodňovať, obhajovať a presadzovať obhospodarovanie lesov prí-
rode blízkym spôsobom a samozrejme podporovať všetky subjekty, ktoré využívajú tieto 
princípy v lesníckej praxi.
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Tabuľka 3 Prehľad hospodárskych spôsobov na ploche lesov Lesy SR š. p. a ploche Pro Silva v š. p.

Hospodárske spôsoby
Územie

Poznámka
Lesy SR š.p. lesy Pro Silva v š.p.

Holorubný 10,3 0,1

V lesoch Pro Silva 
na plochách založených 

v rokoch 2006 – 2010 

Podrastový 80,0 59,7

Výberkový 6,1 25,7

Účelový 3,6 14,5

Spolu prírode blízky 89,7 99,9

Zdroj: Les & Letokruhy č. 5 – 6/2014, s. 20 – 23, Bruchánik, R.

Pri analýze ekonomickej stránky prírode blízkeho hospodárenia sa zistilo, že náklady 
pestovnej činnosti prírode blízkych lesov v hospodárskych lesoch predstavujú iba 31,7 % 
až 70,0 % z nákladov holorubných hospodárskych spôsobov a v ochranných lesoch je to 
ešte menej, iba 12,2 % až 34,6 %. Náklady ťažbovej činnosti v prírode blízkych lesoch sú 
oproti  holorubnému hospodárskemu spôsobu vyššie v priemere o 25 %.

Celkový efekt prírode blízkeho hospodárenia oproti holorubnému hospodárskemu 
spôsobu je v hospodárskych lesoch podľa HSLT od od 12,04 % do 2,07 % a v ochranných 
lesoch od 20,80 do 3,52 %.

Prednosť prírode blízkeho hospodárenia oproti holorubnému by sa mala prejaviť ešte 
aj vo zvýšení objemu a kvality dreva a úžitkov ekologických a sociálnych funkcií lesa.

Nižšia nákladovosť pestovnej činnosti prírode blízkeho hospodárenia oproti holorub-
nému hospodárskemu spôsobu sa potvrdila podľa Bruchánika, R. (2014) aj z porovnania 
celkových nákladov pestovnej činnosti na m3 ťažby dreva v porastoch Pro Silva a  Lesov 
SR š.p. V porastoch Pro Silva predstavujú tieto náklady iba 54,9 % nákladov na jednotku 
ťažby za celý podnik. Nepotvrdilo sa však očakávané zvýšenie nákladov ťažbovej činnosti 
prírode blízkeho hospodárenia. Príčinou bolo asi nedostatočné uplatňovanie ekologic-
kých technológii, resp. prebytok ponuky ťažbových prác pri verejnom obstarávaní.

5. ZÁVER
Lesy predstavujú výnimočný prírodný zdroj. Spolu s poľným hospodárstvom sú je-

dinečnou a nealternovateľnou podmienkou existencie ľudstva na našej planéte. História 
potvrdzuje, že využívanie pôdy je v týchto dvoch odvetviach zameniteľné. Tak ako sa na 
našom území postupne menili pralesy a neskôr aj skultúrnené lesy na poľnohospodársku 
pôdu a vo svete v oblasti tropických pralesov to pokračuje ešte stále intenzívne, možno si 
predstaviť aj opačný proces. Treba byť pri tom však veľmi opatrný a mať na pamätí, že za-
bezpečenie dostatku vlastných a kvalitných potravín, pri silnejúcom migračnom pohybe 
ázijského a afrického obyvateľstva musí byť každej vláde Slovenska prvoradé.

Na pamäti treba mať aj to, že lesné ekosystémy predstavujú vrcholné a najaktuálnejšie 
biologické spoločenstvo – klimaxové stavy lesa v krajine a boli tu prv než človek a ľudská 
civilizácia. V konečnom dôsledku príroda a jej súčasť les nie sú závisle na človeku, ľudstve 
a preto by sa malo ľudstvo aj tak správať aby prežilo.
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DAŇOVO-ODVODOVÉ ZMENY A ICH VPLYV 
NA VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA LESNÝCH 

PODNIKOV

BLANKA GIERTLIOVÁ – ZUZANA DOBŠINSKÁ

ABSTRACT

Taxes constitute the basic income of the state budget in most countries. It is also the signi-
fi cant expense of other market actors – households and fi rms. Therefore all stakeholders 
consider them very signifi cant. Tax system of the Slovak Republic is in constant develop-
ment, as evidenced by the large number of amendments in the laws affecting taxes and 
contributions. Year 2015 is signifi cant in terms of a number of legislative changes in the 
income tax for natural and legal persons. For the fi rst time so called license tax for legal 
entities was paid, the system of levies changed, there is a change and tightening of the 
application of several groups of tax-deductible expenses. Most of the issues mentioned 
above also affect enterprises in the forest sector. After the analysis it can be concluded 
that the implemented measures have a negative impact on the amount of tax liability of 
analyzed subjects, and thus the volume of their available resources.

Key words: tax, tax burden, tax system, forest enterprise

1. ÚVOD
„Na tomto svete nie nič isté okrem smrti a platenia daní“

     Benjamin Franklin

O pravdivosti tohto tvrdenia nie je možné pochybovať ani v súčasnosti. Dane tvoria 
najvýznamnejšiu príjmovú položku každého štátneho rozpočtu. Sú teda nevyhnutným 
predpokladom na zabezpečenie fi nancovania štátom poskytovaných statkov a služieb, 
ako je školstvo, kultúra, zdravotníctvo či obrana a bezpečnosť. Politický význam daňovej 
politiky a ciest jej regulovania a riešenia v spoločnosti, ako to jednoznačne dokumentujú 
aj zahraničné skúsenosti, narastá. Rozhodovanie štátnych orgánov o konštrukcii daňo-
vej sústavy ako o určitom logicky členenom systéme, o vnútornej štruktúre jednotlivých 
daní, o dopade právnym rámcom formovaných daňových vzťahov na dôchodkovú situ-
áciu štátu na strane jednej, no predovšetkým na dôchodkovú situáciu obyvateľstva na 
strane druhej, o rozsahu a výške zdaňovania daniam podliehajúcich subjektov a nielen 
samo politicky motivované – v záujme získania sympatií potenciálnych voličov určitými 
politickými silami, predovšetkým v predvolebnom období, ale v politicky, ekonomicky 
a sociálne pluralitnej spoločnosti – má aj spätný dopad na celkové politické, ale najmä 
sociálne motivované nálady obyvateľstva (Grúň, 2004).

Dane vo svojej podstate ovplyvňujú podnikateľské prostredie danej krajiny. Poznanie 
daňovej sústavy štátu, ako aj vplyvu jednotlivých daní na vybranú oblasť podnikania, je 
preto dôležitým predpokladom existencie a rozvoja podniku. Úspešnosť daňovej politiky, 
ako ekonomického nástroja, je podmienená jej systematickým vývojom, ako aj potrebou 
napojenia na ostatné ekonomické, sociálne a environmentálne politiky (Hajdúchová, 
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Viszlai, 2015). Daňovo-odvodové zaťaženie patrí k čoraz častejšie diskutovaným témam 
nielen v odborných kruhoch, ale aj na strane širokej verejnosti. Daňové zaťaženie podni-
ku môžeme v najširšom zmysle chápať ako percento daní, ktoré platí podnik z určitého 
daňového základu. Daňové zaťaženie sa môže merať tak na makroekonomickej ako aj 
na mikroekonomickej úrovni. Na makroekonomickej úrovni ide o pomerový ukazovateľ 
medzi vybranými daňami a zodpovedajúcou makroekonomickou daňovou základňou. Na 
mikroekonomickej úrovni sa počíta efektívne alebo hraničné daňové zaťaženie typizova-
ných domácností, projektov alebo fi riem (Medveď et al., 2011). 

Obrázok 1 Platná dsaňová sústava SR

2. CIEĽ A METODIKA 
Cieľom predloženého príspevku je priblížiť legislatívne zmeny v oblasti daní a odvo-

dov, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2015 a identifi kovať ich dopad na vybranú skupinu 
podnikateľských subjektov. Metodika práce vychádza zo stanovených postupov a pravi-
diel pre analýzu dokumentov zameranú na obsahovú analýzu textu. Obsahová analýza 
textov je metóda, ktorá sa uplatňuje pri všetkých výskumných postupoch, v ktorých sa 
pracuje so slovom (analýza dotazníkov, prepisu z interview, protokolu z pozorovania 
a pod.). Predstavuje však aj osobitnú výskumnú metódu na analýzu textových dokumen-
tov. Analogicky s obsahovou analýzou verbálnej stránky textu existuje i analýza neverbál-
nych produktov – obrázkov, schém, grafov a pod. (Gavora, 1999). 

Na základe vykonanej analýzy boli identifi kované nasledovné právne predpisy z ob-
lasti daňového práva, ktorých novelizácie mali priamy alebo nepriamy dopad na výšku 
daňového zaťaženia podnikateľských subjektov z oblasti lesného hospodárstva:

Zákon o dani z príjmov (Zákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.)
Zákon o dani z pridanej hodnoty (Zákon 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v z. n. p.)

•
•
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Zákon o správe daní (daňový poriadok) (Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok ) v z. n. p.)
Zákon o sociálnom poistení (Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p.)
Zákon o účtovníctve (Zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.)
V ďalšej časti sú priblížené hlavné zmeny dotýkajúce sa hlavne zákona o dani z príj-
mov. 

3. VÝSLEDKY
Daň z príjmov patrí medzi základné dane priamo ovplyvňujúce daňové zaťaženie pod-

nikateľského subjektu. Daň z príjmov právnických osôb, často nazývaná aj daň zo zisku, 
je jednou z najpodstatnejších priamych daní na Slovensku. Podstata spočíva v zdanení 
akéhokoľvek peňažného aj nepeňažného príjmu právnickej osoby. Predmetom dane sú 
všetky príjmy a výnosy z činnosti daňovníka a z nakladania s jeho majetkom. Daňovým 
nákladom je vo všeobecnosti náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov 
preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve. Výšku niektorých 
daňovo uznateľných výdavkov môže limitovať osobitný predpis, pričom v zákone o dani 
z príjmov ich samoastatne upravuje § 19. Základom dane je rozdiel medzi príjmami a vý-
davkami, či výsledok hospodárenia právnickej osoby upravený o odpočítateľné a pripočí-
tateľné položky (sumy nesprávne zahrnuté, sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospo-
dárenia, ale zdaňujú sa a naopak, daňové úľavy a daňové straty z minulých rokov). Sadzba 
dane je od roku 2014 vo výške 22 %. 

Od roku 2014 je stanovená minimálna absolútna čiastka dane, označovaná ako daňo-
vá licencia. Jej výška závisí od obratu spoločnosti a registrácie na platbu DPH (480,– €, 
960,– €, 2 880,– €). Minimálna daň sa platí, ak vypočítaná daň z príjmu je nižšia ako prí-
slušná úroveň daňovej licencie. Zaplatenú daňovú licenciu možno odpočítať z budúcej da-
ňovej povinnosti v troch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Spoločnosti, kde 
podiel zdravotne postihnutých zamestnancov na celkovom počte tvorí najmenej 20 %, 
majú nárok na polovičnú daňovú licenciu. Výnimka z povinnosti platenia daňovej licencie 
sa týka daňovníka v prvom roku existencie, daňovníka nezaloženého za účelom dosaho-
vania zisku a daňovníka v likvidácii2. 

Obrázok 2 Výnos dane z príjmu PO v rokoch 2004 až 2015
Zdroj: http://ulozisko.institutfi nancnejpolitiky.sk/?fi le=Danovy_report_2015 %252FTabulka_12.xlsx 

2 http://www.fi nance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10490 [28.11.2015]

•

•
•
•
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Tabuľka 1 Prehľad noviel Zákona o dani z príjmov s účinnosťou nadobudnutou v roku 2015

Dátum účinnosti Novela

1. 1. 2015 – 14. 3. 2015 371/2014 Z. z., 364/2014 Z. z., 183/2014 Z. z., 
333/2014 Z. z.

15. 3. 2015 – 31. 03. 2015 25/2015 Z. z.
1. 4. 2015 – 30. 6. 2015 62/2015 Z. z.
1. 7. 2015 – 31. 8. 2015 140/2015 Z. z.
1. 9. 2015 – 30. 12. 2015 176/2015 Z. z., 61/2015 Z. z.

1. 1. 2016 79/2015 Z. z., 463/2013 Z. z., 140/2015 Z. z., 
180/2014 Z. z., 253/2015 Z. z.

Zdroj: www.zbierka.sk

Z daňového hľadiska sa v roku 2015 najvýznamnejšie prejavil zákon schválený par-
lamentom 30. októbra 2014, Zákon 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňa-
jú niektoré zákony. Cieľom úprav realizovaných novelou bola snaha vlády zvýšiť daňové 
príjmy a tak získať do rozpočtu dodatočných 265 mil. EUR.

Z nasledujúcej Tabuľky 2 je možné dedukovať očakávaný dopad jednotlivých ustano-
vení zákona na daňové subjekty. Okrem pozitívneho vplyvu zavedeného „superodpočtu“ 
nákladov na výskum a vývoj, všetky ostatné opatrenia predstavujú dodatočné daňové ale 
i administratívne výdavky. Je preto možné v roku 2015 očakávať nárast daňového zaťaže-
nia podnikateľskej sféry.

Zmeny sa dotýkajú viacerých oblastí. Zavádza sa napríklad povinnosť krátenia vý-
davkov pri majetku používanom na súkromné účely aj na podnikanie. Jedná sa o výdavky 
na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkových výdavkov a výdavkov na udržiava-
nie majetku. Daňovníci si môžu vybrať z dvoch možností:

Paušálne uplatňovanie výdavkov v objeme 80 %
Uplatnenie si preukázateľnej výšky výdavkov v závislosti od pomeru používania ma-
jetku na súkromné účely a na podnikanie.

Tabuľka 2 Vplyv zmien v zákone o daniach z príjmov na príjmy štátneho rozpočtu

Zmena Mil. EUR
Rozšírenie povinnosti viesť evidenciu tržieb v elektronickej 
registračnej pokladnici 72,00

Zavedenie 6. odpisovej skupiny pre budovy 70,00
Zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie 63,00
Ponechanie zrýchleného odpisovania iba pre 2. a 3. odpisovú skupinu 29,00
Superodpočet na výskum a vývoj –24,00
Zjednotenie odpisovania majetku získaného fi nančným prenájmom 
s ostatnými formami obstarania 18,00

Zrušenie daňovej uznateľnosti zmluvných pokút, poplatkov a úrokov 
z omeškania 9,00

Zavedenie zrážkovej dane z plnení poskytovaných farmaceutickými 
fi rmami 5,00

Limitovanie nákladov na luxusné automobily 2,50
Ostatné 3,00

Zdroj: Dôvodová správa Ministerstva fi nancií 

a)
b)
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Významné zmeny nastali v postupoch odpisovania majetku. Dochádza k zmenám 
počtu odpisových skupín, a tým aj k preklasifi kovaniu dlhodobého majetku pre tieto účely, 
zároveň sa obmedzila možnosť využitia zrýchlených odpisov. Je zaujímavé, že ustanovenia 
novely zákona sa dotkli už aj majetku zaradeného pred 1.1.2015. Dopad uvedených zmien 
približuje nasledujúca Tabuľka 3. Uvedené opatrenie sa v prípade lesných podnikov do-
tkne najmä tých, ktorí majú vlastné administratívne budovy, bytové budovy (aj v prípade 
jednobytových budov), respektíve poskytujú krátkodobé ubytovanie (Klasifi kácia stavieb 
1212). U týchto budov dochádza k predĺženiu doby odpisovania z pôvodných 20 rokov na 
40. Zároveň dochádza k zjednoteniu spôsobu odpisovania majetku bez ohľadu na formu 
jeho obstarania. Ustanovenie § 26 ods. 8 zákona už neumožňuje hmotný majetok prenaja-
tý formou fi nančného prenájmu (leasing) odpisovať počas doby trvania prenájmu, ale iba 
metódou rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania, a to podľa zaradenia majetku do 
odpisovej skupiny. V praxi to znamená zrušenie tzv. leasingových odpisov, a tým aj jednej 
z významných výhod takéhoto spôsobu obstarávania majetku. Metódu zrýchleného odpi-
sovania možno použiť iba na majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 alebo 3.

Ako približujú výsledky v Tabuľka 3, u analyzovaného podnikateľského subjektu 
došlo k zmene v zaradení u dvoch položiek dlhodobého majetku. Pozitívne sa prejavilo 
skrátenie doby odpisovania o 4 roky v prípade elektrickej pece, negatívne zdvojnásobenie 
doby odpisovania v prípade technického zhodnotenia administratívnej budovy. 

Tabuľka 3 Príklad vplyvu zmien v oblasti daňových odpisov u vybraného podnikateľského subjektu 

Popis majetku Obstarávacia 
cena v €

Odpis. skupina Doba 
odpisovania Odpisy v €

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Osobné auto 16 840 1 1 4 4 4 210 4 210

Elektrická pec 9 720 3 3 12 8 810 1 215
Administratívna 
budova 
– technické 
zhodnotenie

36 240 4 6 20 40 1 812 906

Spolu 6 832 6 331

Zdroj: vlastné spracovanie

Pri predaji vybraných skupín dlhodobého majetku (určité nehnuteľnosti, osobné au-
tomobily, a pod.) za cenu nižšiu ako je ich daňová zostatková cena, je možné do daňových 
výdavkov zahrnúť iba sumu rovnajúcu sa zostatkovej cene. Strata z takéhoto predaja bude 
predstavovať pripočítateľnú položku k základu dani. Firmy, ktoré spotrebujú služby ale-
bo tovar od dodávateľa, ale nebudú mať ešte od neho faktúru a náklad na konci roka za-
účtujú ako rezervu na nevyfakturovanú dodávku, nebudú môcť takúto položku zahrnúť 
do daňových nákladov. To nebude platiť v prípade, ak spoločnosť vie presnú sumu, ktorá 
bude fakturovaná a nemusí tvoriť rezervu, ale môže zaúčtovať náklad.  Bude teda v záuj-
me fi rmy, aby zrýchlila obeh a účtovanie dokumentov, resp. aby sa inak vyhla účtovaniu 
nevyfakturovaných dodávok.

Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov platných od roku 2015 aj s ich stručnou cha-
rakteristikou približuje nasledujúca Tabuľka 4.

Dňa 22. septembra 2015 bol schválený Zákon č. 253/2015 Z. z. ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
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menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela je reakciou na zmeny niektorých iných vše-
obecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona o účtovníctve, ako aj dôsledkom 
pokračujúcej snahy o zamedzenie daňových únikov a zlepšenie platobnej disciplíny da-
ňových subjektov. Schválená novela zákona ovplyvní aj daňové priznania podávané za 
zdaňovacie obdobie roku 2015. Jedná sa najmä o nasledujúce zmeny:

Daňovými výdavkami len po úhrade budú aj náklady na získanie noriem a certifi ká-
tov. Mení sa aj spôsob ich zahrnutia do základu dane – pri obstarávacej cene do 2 400 
EUR sa zahrnú jednorázovo do nákladov, pri vyššej obstarávacej cene sa budú rovno-
merne odpisovať po dobu ich platnosti, maximálne však 36 mesiacov.
Cestovná náhrada poskytnutá zamestnancovi nad rámec zákona je daňovo uznateľná 
len v prípade, ak je u zamestnanca zdaniteľným príjmom
Zavádza sa nový spôsob výpočtu daňových odpisov u hmotného majetku, ktorému 
skončil prenájom
Vytvára sa možnosť vytvorenia opravnej položky aj k príslušenstvu pohľadávky (až 
do 100 %)
Do daňových výdavkov si bude možné uplatniť celú zostatkovú cenu technického 
zhodnotenia budov a stavieb zaradených do 6. odpisovej skupiny
Ruší sa pojem „reprodukčná obstarávacia cena“ (v nadväznosti na novelu Zákona 
o účtovníctve) a nahrádza sa ocenením reálnou hodnotou
Zrážkovou daňou (sadzba 19 %) sa budú primárne zdaňovať aktívne autorské príjmy 
z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa autorského zákona aj pasív-
ne autorské príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu
Vyplácaný podiel na zisku (dividenda) nebude predmetom dane (u právnickej osoby) 
len v takom rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho 
tento podiel na zisku3 

3 Podľa slovenských účtovných postupov vyplácanie dividend sa účtuje ako súvahovo pôsobiaca operácia 
(431/364, následne 364/221), preto nie je daňovým nákladom. Ustanovenie sa teda týka iba dividend 
prijatých zo zahraničia

•

•

•

•

•

•

•

•
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Tabuľka 5 Prehľad hlavných zmien v zákone o dani z príjmov v roku 2015

Zmena Charakteristika Dopad na daňovú 
povinnsť

Daňové odpisy

Zmena počtu odpisových skupín, zúženie 
možnosti využitia zrýchlených odpisov, nové 
situácie pri ktorých musí daňovník prerušiť 
odpisovanie hmotného majetku, obmedzené 
odpisovanie luxusných automobilov1, 
obmedzenie daňovej uznateľnosti výdavkov 
u prenajímateľa, zdanenie inventarizačného 
prebytku odpisovaného majetku

Zvýšenie základu 
dane

Finančný leasing Zjednotenie odpisov majetku obstaraného 
kúpou a fi nančným leasingom 

Zvýšenie základu 
dane

Uznateľnosť nákladov pri 
majetku používaného na 
súkromné účely

Odpisy majetku a s ním súvisiace výdavky 
daňovo uznané iba v pomernej časti, v akej sa 
používajú na podnikanie 

Zvýšenie základu 
dane

Transferové oceňovanie Rozšírenie okruhu aj na tuzemské závislé 
osoby 

Zdaňovanie 
nepeňažných príjmov 
zamestnancov

Medzi príjmy zamestnanca sú zaradené 
aj nepeňažné benefi ty, ako napr. wellness 
poukážky, pobytové zájazdy, príspevok na 
školné dieťaťu zamestnanca, a pod.2

Zvýšenie nákladov

Daňová uznateľnosť 
plnení poskytnutých 
zamestnancom

Rozšírenie možnosti uplatnenia výdavkov nad 
rámec ustanovený zákonom (napr. Zákonník 
práce, Zákon o cestovných náhradách), 
ale len v prípade, ak tieto nároky vyplývajú 
z kolektívnej zmluvy, inerného predpisu alebo 
inej zmluvy uzavretej medzi zamestnancom 
a zamestnávateľom

Zníženie základu 
dane 

Daňovo uznateľné 
výdavky až po ich 
zaplatení

Rozšírenie výdavkov uplatniteľných 
až po ich zaplatení o nájom, odplaty za 
sprostredkovanie (vrátane nového limitu 20 % 
z hodnoty obchodu), poradenské a právne 
služby, výdavky na marketingové a iné štúdie, 
prieskum trhu.

Zvýšenie základu 
dane

Pravidlo nízkej 
kapitalizácie

Obmedzenie daňovej uznateľnosti úrokov 
u dlžníka, ak sa týkajú úveru alebo pôžičky od 
závislej osoby na 25 % EBITDA3

Zvýšenie základu 
dane

Zúženie daňovo 
uznaných nákladov

Obmedzenie daňovej uznateľnosti rezerv 
na nevyfakturované dodávky a služby 
(okrem prípadu ak známa hodnota), na 
zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej 
závierky a výročnej správa, a na zostavenie 
daňového priznania, obmedzenie daňovej 
uznateľnosti zostatkovej ceny pri vybraných 
druhoch majetku, pri likvidácii zásob 
potravín, provízie za vymáhanie pohľadávky, 
daňovo neuznaným výdavkom sa stávajú 
zaplatené zmluvné pokuty, poplatky a úroky 
z omeškania

Zvýšenie základu 
dane
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Zmena Charakteristika Dopad na daňovú 
povinnsť

Reklamné predmety

Rozšírenie okruhu predmetov, ktoré nie je 
možné považovať za reklamné (najmä tabak 
a tabakové výrobky a alkohol, okrem vína, aj 
to len do 5 % základu dane)

Zvýšenie základu 
dane

„Superodpočet“ 
nákladov na výskum 
a vývoj

Možnosť dodatočného odpisu od základu 
dane 25 % nákladov na výskum a vývoj, 25 % 
mzdových nákladov, poistného a príspevkov 
na absolventov škôl v roku, v ktorom boli 
prijatí do zamestnania, a 25 % medziročného 
nárastu nákladov na výskum a vývoj.

Zníženie základu 
dane

Umorenie daňovej straty Možnosť uplatnenia daňovej straty iba 
rovnomerne počas 4 rokov

Zvýšenie základu 
dane

Zdroj: vlastné spracovanie

Ako pozitívnu zmenu je možné vyhodnotiť ustanovenie predmetného zákona platné 
od 1. 1. 2016, ktoré vyjme z povinnosti platenia daňovej licencie pozemkové spoločenstvá, 
ak splnia nasledujúce podmienky:

Príjmy dosiahne len z vykonávania poľnohospodárskej výroby a s ňou súvisiaceho 
spracovania alebo úpravy poľnohospodárskych produktov a príjmy z hospodárenia 
v lesoch a na vodných plochách,
Ročný obrat z uvedených činností neprevýši sumu 10 000 Eur. 
V roku 2015 nastali významné zmeny aj pri dani z motorových vozidiel. Od tohto roku 

už výnos z dane nebude príjmom VÚC, ale stáva sa príjmom štátneho rozpočtu. Z tohto 
dôvodu nadobudol 1. januára 2015 účinnosť zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových 
vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z toho vyplýva podstatná zmena pre 
podnikateľské subjekty, a to zjednotenie sadzieb dane pre celé územie Slovenskej republi-
ky. Zmeny nastali aj v ďalších ustanoveniach, ako napríklad:

Rozšíril sa predmet dane o vozidlá kategórie L-motorové vozidlá s menej ako štyrmi 
kolesami (napríklad motocykle) a štvorkolky
Pri vymedzení daňovníka sa upustilo od výnimky v prípade operatívneho leasingu
Od dane už nie sú oslobodené vozidlá, ktorých držiteľom je VÚC, vozidlá používané 
výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe ostávajú oslobodené od dane
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom v boli splnené rozhodujúce 
skutočnosti podľa zákona, kedy sa vozidlo začne považovať za predmet dane
Štvrťročné preddavky je daňovník platiť v prípade, ak je daňová povinnosť v rozpätí 
700 až 8 300 EUR, ak presiahne 8 300 EUR preddavky sa platia mesačne
Úhrada dane sa bude realizovať na jeden celoslovenský účet
Dochádza k pozitívnej zmene miestnej príslušnosti dane, kedy správcom dane sa stá-
va daňový úrad podľa sídla právnickej osoby a nie podľa miesta evidencie vozidla
Ďalšie zmeny účinné od roku 2015 sa týkajú dane z pridanej hodnoty, správy daní 

a poplatkov. Tieto zmeny neboli pre skupinu podnikateľských subjektov z oblasti lesného 
hospodárstva tak významné, ako predchádzajúce ustanovenia. Od roku 2016 však bude 
platiť niekoľko ustanovení zákona o DPH, ktoré sa dotknú aj analyzovanej skupiny podni-
kateľských subjektov. Ide najmä o:

a)

b)

•

•
•

•

•

•
•
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Zníženie sadzby DPH na vybrané druhy potravín
Pre malých a stredných podnikateľov sa zavádza nový režim uplatňovania DPH na 
základe realizovaných platieb. Vybrané skupiny podnikateľských subjektov sa môžu 
rozhodnúť, že DPH budú platiť len z faktúr, ktoré im odberateľ uhradí.
Pre odpočítanie DPH z bločkov z ERP v sume prevyšujúcej 3 000,– € je potrebné ich 
v kontrolnom výkaze rozpísať podľa jednotlivých dodávateľov 
Daňový úrad nebude mať možnosť odmietnuť dobrovoľnú registráciu pre daň
Zmenia sa podmienky pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu pre DPH
Rozširuje sa povinnosť platby DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu 
alebo z tretieho štátu, tzv. samozdanenie

4. ZÁVER
Kým vo svojich počiatkoch Slovensko generovalo v pomere k HDP jedny z najvyšších 

daňových príjmov, v súčasnosti sú slovenské dane jedny z najnižších v Európe. Relatívne 
nižšie daňové príjmy na Slovensku voči krajinám V4 síce čiastočne ovplyvnili faktory, kto-
ré skresľujú porovnanie daňového zaťaženia a vplyv mala aj klesajúca úspešnosť výberu 
daní, no zásadný vplyv mali nepochybne daňové zmeny v uplynulých dvoch desaťročiach4. 
V roku 2014 dosiahol výnos z akruálnych daňových a odvodových príjmov 23,2 mld. EUR 
(metodika Eurostatu), čo predstavuje 79,3 % z celkových príjmov verejnej správy. Daňo-
vé zaťaženie ako podiel na HDP je na Slovensku z pomedzi krajín V4 najnižšie, rovnako 
slovenské daňové príjmy tvoria najmenší podiel na celkových príjmoch v rámci V45. Ak-
tuálne údaje OECD ukazujú, že daňové zaťaženie na Slovensku v roku 2014 medziročne 
vzrástlo. Prispeli k tomu najmä pozitívnejšie výsledky výberu dane z pridanej hodnoty, 
vyššie odvody ako dôsledok zlepšenia na trhu práce a tiež vyšší výnos podnikovej dane 
(Antalicová, 2015). 

Zmeny realizované v daňovej oblasti možno z hľadiska potreby konsolidácie verejných 
fi nancií, ako aj z hľadiska zlepšenia výberu daní považovať za pozitívne. Z pohľadu podni-
kateľských subjektov však až na výnimky predstavujú zvýšenie daňového zaťaženia, ako 
aj celkových administratívnych nákladov. Táto situácia má z dlhodobého hľadiska nega-
tívny dopad na kreáciu vlastných zdrojov fi nancovania na rozvoj, či v prípade podnikov 
z oblasti lesného hospodárstva na fi nancovanie ekosystémových služieb.

Poďakovanie
Príspevok bol zrealizovaný na základe podkladov výskumného projektu KEGA 

016TU Z-4/2013: Zavedenie progresívnych metód výučby na báze IKT v oblasti daní 
a zdaňovania, projektu VEGA 1/0713/12 Matematické modelovanie poistenia lesa proti 
riziku klimatickej zmeny a projektu KEGA 017TU Z-4/2015 Modernizácia a internacio-
nalizácia výučby lesníckej politiky na Technickej Univerzite vo Zvolene.

4 Znižovanie sadzieb dane z príjmov PO aj FO, DPH, ako aj viaceré zmeny realizované počas daňovej 
reformy v roku 2004

5 http://www.fi nance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10490 [4.12.2015]
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(Footnotes)
V odsekoch 34 a 35 §17 Zákona o daniach z príjmov je zadefi novaný nový test základu 
dane. Z testovania vykázaného základu dane v daňovom priznaní voči úhrnu odpi-
sov vypočítaných z limitovanej ceny 48 000 eur v danom zdaňovacom období z týchto 
osobných automobilov vychádza obmedzenie zahrnutia odpisov do základu dane. 
Uvedený príjem podlieha i odvodovej povinnosti 
Zisk pred zdanením, odpismi a nákladovými úrokmi
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ZHODNOTENIE NÁKLADOV NA VÝBEROVÉ 
INVENTARIZÁCIE LESA NA SLOVENSKU 

V SÚČASNÝCH PODMIENKACH 

VLADIMÍR ŠEBEŇ

ABSTRACT 

In recent years, the number of attempts has been aimed to regional forest inventory in 
Slovakia. Inventory is carried out at regularly lying representative forest inventory plots. 
Regards the specifi c survey compared to traditional data collected by creating of Forest 
management plans for larger management units. The results are more objective when 
using direct measurements of individual trees (not an estimate), and an interpretation 
for a larger territory shall be carried out in the mathematics-statistical methods and with 
an indication of the degree of accuracy of detection (sampling error). The choice of sam-
pling units density network affects the outcome, but also the economy – the cost of the 
survey. On several real examples are presented fi nancial costs of the sampling inventory. 
Advantages of sample surveys on the basis of mathematics and statistical methods lies in 
the optimization spectrum options, including new and non-traditional data, optimizing 
(density) with regard to the accuracy of the survey, expected to increase the quality of the 
data the infl uence of the methods used are based on direct measurements in determining 
changes in repeated measurements.

Key words: forest inventory, sampling survey, time frame, cost comparison

1. ÚVOD A PROBLEMATIKA
Inventarizácia lesov predstavuje popis kvantitatívnych a kvalitatívnych informá-

cií o stromoch, porastoch, prostredí, či stanovišti na ktorom sa nachádza les. Poskytuje 
nevyhnutné podklady pre riadenie, plánovanie a kontrolu hospodárskych činností v lese 
(manažment lesa). Všeobecne rozlišujeme inventarizáciu na úrovni porastu (porastové 
zisťovanie), ktoré sa bežne používa pri tvorbe manažmentových plánov a na Slovensku sa 
uplatňuje na celej výmere porastovej pôdy. Na celoštátnej úrovni sa v rokoch 2005 – 2006 
zaviedla Národná inventarizácia a monitoring lesov. Medzi týmito úrovňami rozlišujeme 
tzv. strednoúrovňové: regionálne (na úrovni regiónov s výmerou desaťtisícov ha) a pod-
nikové inventarizácie (na úrovni lesného podniku s výmerou rádovo tisícov ha). Proble-
matikou regionálnych inventarizácií sa u nás zaoberal napr. MERGANIČ (2001), metodiku 
pre prevádzkové inventarizácie lesa na princípoch výberových metód v Českej republike 
preveroval ČERNÝ et al. (2004).

Ide o špecifi cké zisťovanie v porovnaní s tradičnou sumarizáciou porastových údajov 
zisťovaných v rámci obnovy Programov starostlivosti o les (PSL) za väčšie územné celky. 
Výsledky sa zisťujú objektívnejšie pri použití priameho merania jednotlivých stromov (nie 
taxačného odhadu) a interpretácia za väčšie územie sa realizuje matematicko-štatistic-
kými metódami aj s uvedením miery presnosti zisťovania (výberovej chyby). Tá je závislá 
na počte výberových jednotiek (inventarizačných plôch) a variabilite zisťovaného znaku 
(napr. zásoby, počtu stromov a pod.). 



59

Výberová inventarizácia je založená na matematicko-štatistických metódach, pou-
žívajú sa pri nej prevažne metódy priameho merania na konkrétnych stromoch na jed-
notlivých výberových inventarizačných plochách (IP). IP tvoria výberový súbor z celého 
inventarizovaného územia. Výberová inventarizácia lesa prináša informácie o stave lesa 
s konkrétne odvodenou mierou presnosti na základe meraných údajov. Miera presnosti 
priamo vyjadruje kvalitu informácie a jej výhodou je fakt, že veľkosť zistenej výberovej 
chyby určuje možnosti porovnávania zmien stavu lesa (monitoring). S čím vyššou pres-
nosťou sa jednotlivý parameter stanoví, tým skôr sa dá zachytiť aj malá zmena stavu. Pri 
údaji zistenom s veľkou nepresnosťou sa nezachytia malé zmeny stavu (zmena stavu je 
menšia ako chyba merania). Presnosť zisťovania (miera výberovej chyby) sa plánuje podľa 
účelu inventarizácie. Môže sa upravovať podľa požiadaviek objednávateľa a nákladov vy-
členených na inventarizáciu. Výsledná presnosť závisí od variability a počtu výberových 
prvkov, čo ovplyvňuje ekonomiku (náklady) zisťovania.

1.1 Súčasné výberové inventarizácie lesa pre stredne veľké územia na 
Slovensku

V ostatných rokoch sa na Slovensku založilo viacero pokusov zameraných na regio-
nálnu či podnikovú inventarizáciu lesa realizovanú výberovým spôsobom prostredníc-
tvom reprezentatívnych inventarizačných plôch. Po realizácii prvej výberovej inventari-
zácie lesa na celoštátnej úrovni (Národná inventarizácia a monitoring lesov (NIML) SR, 
2005 – 2006, ŠMELKO et al. 2006, 2008), sa pri riešení výskumných a nevýskumných úloh 
na NLC realizovalo niekoľko experimentov zameraných na zisťovanie stavu lesa, pri kto-
rých boli použité výberové metódy na výmere od niekoľko sto po niekoľko tisíc hektárov. 
Prvý pokus s „kontrolnou výberovou metódou v SR“ (na VšLP – objekt Jačmeniská), zre-
alizoval už ŠMELKO (1979).

V roku 2006 sa na návrh prof. Šmelka uskutočnila výberová inventarizácia nad-
zemnej dendromasy a obsahu uhlíka v pokusnom objekte Poľana-Hukavy (2006) v sieti 
150x150 m (ŠMELKO, ŠEBEŇ 2010, ŠMELKO, ŠEBEŇ, PRIWITZER 2011) na výmere asi 150ha 
s počtom inventarizačných plôch 64. 

V rokoch 2007 – 2008 sa založil rozsiahly monitorovací systém na sledovanie procesu 
revitalizácie tatranského kalamitiska a vetrom nepoškodeného okolia na výmere 23 tisíc 
ha, s rozstupom monitorovacích plôch 500x500 m a počtom plôch 924 (ŠMELKO 2009, ŠE-
BEŇ 2007, ŠEBEŇ, BOŠEĽA, KULLA 2011). 

V roku 2009 sa založil pokus na modelovom území Uľanka (Mestské lesy Banská 
Bystrica) s výmerou 2800ha v sieti 200x200 m a počtom plôch 722 (ŠMELKO 2008, ŠEBEŇ, 
BOŠEĽA, ŠMELKO 2009). 

V tom istom roku sa v rámci pripravovaného výskumno-demonštračného objektu Ky-
suce (lokality Polom, 630ha a Husárik, 530ha) založila sieť inventarizačných plôch s roz-
stupom 100x100 m na území s počtom 1168 plôch. Zisťovanie bolo zamerané hlavne na 
obnovu kalamitami poškodených smrečín. 

Úspešne podaný projekt APVV 0439-12 FORESTMAN zameraný na problematiku 
hospodárskej úpravy prírode blízkych (výberkových) lesov zrealizoval v roku 2014 výbe-
rovú inventarizáciu na lokalite Smolnícka Osada, v sieti 250x250 m na výmere 2100 ha 
s počtom 344 plôch (z toho 87 s podrobnejším zisťovaním v sieti 500x500 m).
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Vďaka medzinárodnému projektu INMEIN zameranému na inovatívne metódy in-
ventarizácie a monitoringu lužných lesov v oblasti Gabčíkova sa v roku 2014 založila sieť 
inventarizačných plôch 100x100 m v celkovom počte 123.

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že použitie výberových metód a výberovej inventari-
zácie lesa aj v stredne veľkých územiach sa v súčasnosti začína riešiť s rôznym zameraním 
na viacerých lokalitách či územiach, a vytvára sa dobrá perspektíva pre ich širšie uplat-
nenie aj v budúcnosti.

2. VÝSLEDKY A DISKUSIA
Ako už bolo spomenuté v úvode, presnosť výsledkov z výberovej inventarizácie zá-

visí okrem variability (alebo aj podielu) zisťovaného znaku najmä na počte výberových 
jednotiek (inventarizačných plôch). To priamo ovplyvňuje náklady na zisťovanie, ale nie 
lineárne. Sieť výberových jednotiek je tým hustejšia a inventarizácia pracovne a fi nančne 
náročnejšia, čím vyššia presnosť sa od výsledkov vyžaduje, a čím kratší je monitorovací 
cyklus a naopak, pritom zníženie výberovej chyby na polovicu, napr. z 2 % na 1 % zväčší 
hustotu siete a náklady na štvornásobok (Šmelko 2009). Ekonomická efektívnosť a vy-
naložené náklady na zisťovanie popri adaptabilnom informačnom spektre, výsledkoch 
uvádzaných s mierou presnosti, objektívnejšími informáciami pri preferovaní metód 
priameho merania pred taxačnými odhadmi priamo ovplyvňujú možnosti širšieho nasa-
denia výberových inventarizácií v praxi.

Časové a fi nančné náklady výberovej inventarizácie
Sú kľúčovou zložkou ovplyvňujúcou cenu celého zisťovania. Preto je potrebné opti-

malizovať všetky pracovné fázy tak, aby sa práce realizovali za čo najkratší čas a aby sa 
maximálne zamedzilo časovým stratám a prestojom. Inventarizáciu realizujú špecialisti, 
ktorých počet by sa mal kvôli dodržaniu jednotných metodických postupov a prípadné-
mu subjektívnemu posudzovaniu minimalizovať. Rovnako by sa mal minimalizovať počet 
potrebných inventarizačných skupín.

2.1 Personálne a technické vybavenie
Inventarizačná skupina (IS) je zložená z takého počtu pracovníkov, aký je potrebný 

pre zvládnutie daného účelu zisťovania (podľa navrhnutej metodiky). Spravidla v nej býva 
navigátor, merač, pomocník, špecialista na rôzne zisťovania (typológ, ekológ, pedológ, 
botanik atď.). Minimálny počet členov IS je jeden, najčastejšie býva dvojčlenná. 

V prvom cykle NIML SR sa použila 3-členná IS. Tvorili ju špecialista pre dendromet-
riu(navigačné práce (GPS, Field-Map), vytyčovanie inventarizačných plôch, dendromet-
rické merania, hodnotenie a klasifi kácia inventarizovaných veličín ai.), špecialista pre eko-
lógiu (zisťovanie údajov na inventarizačných plochách) a technik (ostatné pomocné práce). 
Na zabezpečenie bezproblémového chodu prác sa odporúčal náhradník, ktorý by mal byť 
k dispozícii pri výpadku niektorého z členov IS. Počas terénneho zberu údajov NIML sa 
nasadilo sezónne 5 IS a jedna kontrolná skupina, ktorá opakovaným meraním na vybra-
tom počte IP (5 – 10 %) kontrolovala kvalitu zisťovania.

Pri monitoringu Tatier 2007 – 2008 bola pracovná skupina navrhovaná ako dvoj-
členná, z ktorej minimálne jeden člen bol odborný pracovník – ekológ, výhodnejšie sa 
však ukázala spolupráca trojčlennej skupiny (najmä pri inventarizovaní obnovy a mŕtve-
ho dreva – jeden zapisovač a dvaja merači), kde sa dal využiť aj neodborný pracovník. 
Celkovo sa počas 2 sezón vystriedalo 20 odborníkov + brigádnikov (študenti).
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Podniková inventarizácia Uľanka 2009 sa realizovala v 2-členných pracovných sku-
pinách. Rovnako výberové zisťovanie na VDO Kysuce (2009, 2014). Pri výberovej inven-
tarizácii prírode blízkych (výberkových) lesov na Smolníckej Osade (2014) sa použili 
kombinácie: 2-členné, 3-členné aj 4-členné IS, pričom sa zaznamenali rozdiely v dennom 
výkone (viď ďalej). 

V súčasnom období je k dispozícii široké spektrum prístrojov a pomôcok používaných 
pri zisťovaní stavu lesa. Jedná sa o prístroje slúžiace na navigáciu (GPS prístroje), den-
drometrické merania (laserové alebo ultrazvukové výškomery či diaľkomery, Relaskop, 
klasické alebo elektronické priemerky), záznam údajov (vreckové záznamníky, terénne 
počítače), pomôcky na vytyčovanie a stabilizáciu bodov (vytyčovacie kolíky, výtyčky, 
odrazky, stabilizačné kolíky), pomôcky na označovanie (črtáky, sprejové refl exné farby, 
štítky na označovanie stromov, špendlíky), pomôcky na dendrochronologické merania 
(Presslerov nebožiec, lupa) a ostatné pomôcky (pásma a pod.). Pri opakovanom vyhľa-
dávaní stabilizovaných plôch sa používajú detektory kovov (napr. typ Fisher). Individu-
álne použitie konkrétnych prístrojov a pomôcok pri inventarizácii lesa môžeme nazvať 
klasickou technológiou. Okrem nej existujú technológie, ktoré umožňujú spojiť výhody 
individuálnych prístrojov a pomôcok. Field-Map predstavuje súčasnú najmodernejšiu 
technológiu na meranie lesa vyvinutú Ústavom pre výskum lesných ekosystémov (IFER 
– Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. Česká republika). Je vyvinutá špeciálne pre 
lesnícke účely (1998 – 2012) so zameraním na komplexné meranie lesa, spracovanie 
a zhodnotenie informácií o lese. Technológia pozostáva z vlastného hardware a software 
(http://www.fi eld-map.com). Spája v sebe viacero predností – získavanie priestorových 
údajov o lese v aktuálnom čase, bez potreby dodatočnej editácie, s možnosťou kontrol 
priamo pri vkladaní či zameriavaní údajov, prvotných analýz nazbieraných údajov už v te-
réne, ktoré sú priestorovo lokalizované). Jednou z hlavných nevýhod bola zatiaľ jej cena 
(masívna súprava Ursus so statívom do 20 000 €), hoci sú k dispozícii aj jednoduchšie va-
rianty (napr. pri 2 cykle NIML sa nakúpilo 6 zostáv za jednotkovú sumu 8000 €). Výhoda 
oproti klasickým technológiám (kompas, diaľkomer, taxačné pomôcky, zápisník) okrem 
iného spočíva aj v rýchlejšom vytyčovaní a meraní, v šetrení času na editáciu a okamžite 
sa kontroluje správnosť údajov. Jej používanie je odborne náročné a vyžaduje špeciálne 
zaškolenie, ktoré treba uskutočniť pred začatím terénnych prác. 

V prípade použitia klasickej technológie zberu údajov bez uplatnenia elektronického 
záznamu v teréne je potrebná editácia údajov. Táto pri podnikovej inventarizácii časovo 
predlžuje možnosť publikovania výstupov, na čo je potrebné pri voľbe technológie myslieť. 
Napríklad pri monitoringu Tatry (2007 – 2008) sa na väčšej časti monitorovacích plôch 
(najmä na kalamitisku) uplatnilo okrem technológie Field-Map aj klasické zapisovanie 
v papierovom formulári (vyše 500 plôch) editácia ktorých však trvala niekoľko mesiacov. 
To robilo problémy pri požiadavke rýchleho spracovania ako aj spôsobovalo problémy pri 
evidovaní alebo editovaní chybných záznamov (rovnako použité pri inventarizácii FO-
RESTMAN na Smolníckej osade 2014, alebo na VDO Kysuce 2009 a 2014).

Pri výberových inventarizáciách Tatry 2007 – 2008 a Uľanka 2009 sa pracovalo so 
súpravami Field-Map, ktoré boli zakúpené pre potreby NIML SR v roku 2005, teda majú 
viacúčelové dlhodobé použitie. Cena jednej súpravy bola asi 15.000 €. Pri použití jedno-
duchšej náhradnej technológie treba počítať navyše s cenou diaľkomera 1000 – 1500 €, 
kompasu 100 – 200 €, cenou záznamníka, nákladmi na prípadnú kontrolu či editáciu 
údajov.



62

2.2 Výkon a časová snímka
Časová snímka na založenie jednej IP závisí od doby presunu medzi plochami, navigá-

cie a vlastnej práce na ploche. Závisí teda od hustoty siete, požadovaného informačného 
spektra, použitej technológie a metód zisťovania. Je zrejmé, že doba potrebná na presun 
a navigáciu klesá so zvyšujúcou sa hustotou siete.

Pri 1. cykle NIML SR v sieti 4x4 km bola plánovaná norma 1,2 IP denne pri použi-
tí technológie Field-Map. Počas rokov 2005 a 2006 sa založilo 1486 IP. najväčší podiel 
pracovného času pri jednej IP za sezónu po zhodnotení rokov 2005 a 2006 (Šebeň 2007) 
zaberala vlastná práca 3.-člennej pracovnej skupiny – vytýčenie plochy a zber údajov (1/2 
času). Transport autom predstavoval 1/3 pracovnej doby, peší presun na navigačný bod 
čo najbližšie k stredu zakladanej IP zaberal 1/7 a vlastná navigácia technológiou Field-
Map zaberala len 1/16 pracovnej doby. Čas na založenie jednej IP v sieti 4x4 km bol 6:40, 
z čoho 2 hodiny tvorila jazda autom, 1: 12 navigácia a pešie presuny a 3: 10 zber údajov, 
ostatok boli stratové časy (vstupy, závory, počasie, technika). Maximálne sa podarilo za 
jeden deň založiť 3 inventarizačné plochy (len vo výnimočných prípadoch pri zvlášť priaz-
nivých podmienkach), väčšinou sa denný výkon pohyboval medzi 1 a 2 IP. 

Pri monitoringu tatranského kalamitiska bol denný výkon normovaný na 1MP na 
jedného pracovníka, pri trojčlennej skupine teda vychádzalo 15 MP týždenne, čo sa však 
ukázalo ako nadhodnotené. Počas doby zakladania v sezónach 2007 (31. 5 až 25.10) 
a 2008 (26.6 až 5.9) sa založilo 924 MP počas 462 pracovných dní (teda mimo dovoleniek 
a dní voľna), čo vychádza na 2MP denne. Najviac sa podarilo založiť pracovnej skupine za 
1 deň 7 (spolu 2 prípady), celkovo počas 20 dní založila jedna pracovná skupina viac ako 
5 MP (až 9 rôznych pracovných skupín). Negatívnym zistením je, že počas viac ako 280 
pracovných dní (60 % z dní) vykázala pracovná skupina menej ako 3 plochy za deň. Súvi-
sieť to mohlo okrem slabej disciplíny aj s príjazdom a odjazdom na monitorované územie, 
ktorý zaberali pondelky a piatky.

Na MÚ Uľanka sa celkovo založilo technológiou Field-Map 722 IP od júna do novem-
bra 2009 (z nich 36 sa kompletne meralo opakovane – kontrola). Práce vykonávali štan-
dardne 2, výnimočne 3-členné pracovné skupiny odboru komplexného zisťovania stavu 
lesa (KZSL) z Ústavu pre hospodársku úpravu lesov (ÚHÚL), Národného lesníckeho 
centra. Kalkulovaný denný výkon sa plánoval na 4,5 IP. Skutočný výkon v jednotlivých 
mesiacoch (jún až október) kolísal medzi 3 až 4,5 IP denne, s celkovým priemerom 4,2. 
Maximálne sa za deň založilo 7 IP (4 prípady, 6 IP sa založilo až v 18 prípadoch). Terénny 
výkon sa podával počas asi 200 pracovných dní (dvojica). 

Na VDO Kysuce sa v rokoch 2009 a 2014 založilo, resp. obnovilo 1165 IP. Keďže tu išlo 
oproti iným zisťovaniam o jednoduchšiu metodiku i spektrum (zamerané na obnovu lesa) 
a sieť bola najhustejšia (100x100 m), plánovalo sa pri zakladaní s normou 10 IP/deň a pri 
obnove 15IP/deň. Reálny výkon v roku 2009 bol priemerne 7,6 IP/deň a v roku 2014 12IP/
deň. Na výkon malo však väčší vplyv striedanie pracovníkov, pričom najlepšie skupiny 
v roku 2009 dosiahli priemerne 9,7 – 10,3 IP/deň (maximum 18), najslabšie len 5 (maxi-
mum 12). Pri obnove v roku 2014 boli diferencie ešte väčšie, najlepšie skupiny dosiahli 
priemerne viac ako 20 IP (maximum 31), kým najslabšie menej ako 9 (maximum 14).

Inventarizácia výberkových lesov na Smolníckej osade v sieti 250x250 m (FO-
RESTMAN) kalkulovala s normou 4IP/deň/dvojčlenná IS. Pri použití netradičnej 4-člen-
nej IS (externý dodávateľ cez služby) sa dosiahol výsledok 8,4IP/deň (maximum 10), čo 
predstavuje 4,2 IP/deň/dvojicu. Ostatné 2-členné IS zaznamenali priemerný výkon od 3,1 
po 5IP/deň (maximum 5 – 7). Prakticky sa teda plánovaná norma dodržala.
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Zhrnutie
Pri porovnaní výberových inventarizácií sa teda zaznamenali nasledovné priemer-

né počty IP za deň pri nasledovných hustotách sietí: NIML4x4 km 1,2 IP/deň, Tatry 
0,5x0,5 km 2IP/deň, Smolnícka Osada 0,25x0,25 km 4IP/deň, Uľanka 0,2x0,2 km 4,2IP/
deň, VDO Kysuce 0,1x0,1 km 10 – 15 IP/deň.

Je však zrejmé, že skutočný výkon významne závisí aj od nasadenia jednotlivých te-
rénnych pracovníkov a takmer pri každej inventarizácii sme zaznamenali aj pracovníkov 
s nižším výkonom (ktorý je možný optimalizáciou výberu zamestnancov zlepšiť).

2.3 Náklady výberovej inventarizácie
Celková suma vynaložená na prvý cyklus NIML SR (teda nielen na samotný terénny 

zber) počas rokov 2004 – 2007 predstavovala 30,199 mil. Sk. Z toho tvorili kapitálové 
náklady (technológie Field-Map) 13 %, materiál (ostatné prístroje a pracovné pomôcky, 
ochranné pomôcky, spotrebný materiál) 8 %, mzdy vrátane odvodov 37 %, kooperácie 
(IFER, Euroforest, FORIM) 7 %, ostatné priame náklady vrátane cestovných 7 %. Ne-
priame náklady (réžia) tvorili podiel až 28 %. Priemerná suma na terénny zber údajov 
jednej inventarizačnej plochy (IP) (bez kapitálových, materiálových a nepriamych nákla-
dov) predstavovala asi 7 tisíc Sk (≈230 €). Celková suma na kancelárske práce, prípravu, 
návrh metodiky, tvorbu metodických postupov, vyhodnotenie snímkovej inventarizácie, 
kontrolu údajov, zostavenie algoritmov, spracovanie údajov, publikovanie výsledkov bola 
necelých 5 mil. Sk (17 % z celkovej sumy).

Priemerné náklady na jeden pracovný deň pracovnej skupiny boli tak pri regionálnej 
inventarizácii (monitoringu) Tatier ako aj pri podnikovej inventarizácii Uľanka asi 160 
€ (v druhom cykle v roku 2010 pri zjednodušenom zisťovaní sme to odhadli na asi 60 €). 
Celkové náklady na terénny zber monitoringu Tatier boli v roku 2007 3 mil. Sk (100 000 
€) a v roku 2008 1,2 mil. Sk (40 000 €), teda spolu asi 140 000 €. Pri prepočte na 924 
MP to znamená asi 150 €/IP. Celkové náklady na terénny zber podnikovej inventarizácie 
Uľanka (pracovníci odboru komplexného zisťovania stavu lesa, Národné lesnícke cen-
trum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov, zakladajúci IP počas mesiacov jún až decem-
ber 2009) boli 47.000 €, z čoho mzdy tvorili asi 20.000 €. Podiel nákladov na terén bol asi 
5/7, teda pri podnikovej inventarizácii Uľanka vyšlo založenie jednej IP na 80 €. Založenie 
jednej IP pri zjednodušenej metodike zisťovania pri výberovej inventarizácii Gabčíkovo 
2014 (INMEIN) a Smolník 2014 (FORESTMAN) v sieti 100x100 m resp. 250x250 m od-
hadujeme na 40 – 50 €. Najnižšie náklady na založenie jednej IP pri najjednoduchšej me-
todike zisťovania, najhustejšej sieti IP ako aj najvyššom plánovanom dennom výkone sme 
zaznamenali pri monitoringu na VDO Kysuce, kde to vychádzalo na 10 – 20 €.

Zhrnutie
Na základe realizovaných výsledkov výskumu v pomeroch Slovenska môžeme zhrnúť 

súčasné skúsenosti s hektárovými nákladmi, ktoré sa samozrejme odvíjajú od náročnosti 
zisťovania a hustoty siete inventarizačných plôch. Čím je hustota nižšia, tým sú hektáro-
vé náklady nižšie. Na celoštátnej úrovni predstavovali celkové priemerné náklady inven-
tarizácie od prípravy po spracovanie údajov na 1ha lesa 0,5 € (NIML SR 2005 – 2006, 
sieť 4x4 km), na regionálnej úrovni 3 – 8 € (Tatry 2007 – 2008, 23.000ha, sieť 0,5x0,5 
km), na podnikovej 10 – 15 € (ML B.Bystrica – Uľanka 2009, 2880ha, sieť 0,2x0,2 km), 
resp. 10 – 20 € (VDO Kysuce 2009, 600ha, sieť 0,1x0,1 km). Hektárové náklady na zalo-
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ženie monitorovacích plôch na menších celkoch (s výmerou 200 až 800ha) pri realizácii 
monitoringu účinku leteckého prihnojovania a vápnenia sa pohybovali na úrovni 10 – 50 
€. MOZOĽA, GREGUŠ (2010) udávali náklady na podrobné zisťovanie stavu lesa pri tvorbe 
LHP (PSL) v roku 2008 – 2009 na 13 – 15 €.ha–1. Podľa podkladov za ostatné roky sa 
aktuálne náklady na vyhotovenie PSL na 1ha lesných pozemkov pohybujú na úrovni 12 
€.ha-1 (podklady NLC 2015). 

Náklady na výberové matematicko-štatistické zisťovania (bez spracovania a zabezpe-
čenia prístrojov a pomôcok) pri výmerách do veľkostí lesných celkov (niekoľko tisíc ha) sú 
teda porovnateľné s nákladmi na PSL, pri väčších výmerách jednotkové náklady na hek-
tár ešte klesajú (rovnako však aj interpretácia výsledkov na úrovni jednotlivých dielcov).

3. ZÁVER
Regionálna a podniková inventarizácia lesa založená na matematicko-štatistických 

metódach umožňuje prinášať objektívne informácie o stave lesa, pričom hodnota kaž-
dej zistenej veličiny použitého informačného spektra je uvedená aj s informáciou o jej 
presnosti (výberovou chybou), čo umožňuje priamo vyjadriť relevantnosť a dôveryhod-
nosť údajov. Významné je to najmä pri porovnávaní stavu a vývoja lesa – monitoringu 
lesa.

Ukázali sa výhody použitia technológie Field-Map na zber, automatizovanú kontrolu 
a spracovanie údajov. Rozobrali sa časové a fi nančné náklady, priemerne sa založilo za je-
den pracovný deň pri národnej inventarizácii 1,2-1,5 plochy, pri regionálnej inventarizá-
cii 2-3 plochy, pri podnikovej inventarizácii 4-5 plôch, pri rýchlej zjednodušenej inventa-
rizácii zameranej na špecifi cké zisťovania (ako obnova lesa na Kysuciach) aj 10-15 plôch. 
Náklady na založenie jednej MP pri národnej inventarizácii boli vo výške 230-280 €, pri 
regionálnej inventarizácii asi 150 € a pri podnikovej inventarizácii 10-50 €. Priemerné 
náklady na 1 ha lesa predstavovali pri národnej inventarizácii iba 0,5 €, pri regionálnej 
inventarizácii asi 5 €, pri podnikovej 10-15 €.

Výsledky podnikovej inventarizácie sa spravidla uplatňujú pre lesný celok, vybrané 
stratá a nie na úroveň každého porastu. To je možné iba pri pomerne hustých sieťach vý-
berových jednotiek. Celkové údaje sa však dajú vhodnými biometrickými metódami po 
doplnení ďalšími údajmi vztiahnuť aj na úroveň jednotlivých porastov. Presnosť informá-
cií závisí negatívne od zvyšujúcej sa variability veličín a od znižujúceho sa podielu men-
ších častí lesa, tzv. strat, a a dá sa zlepšiť jedine zväčšeným počtom výberových jednotiek. 
Počet výberových jednotiek (inventarizačných plôch) pre lesný celok teda nezávisí na 
veľkosti územia, ale na jeho variabilite a požadovanej presnosti inventarizácie. Rovnaká 
závislosť platí aj pre potrebné fi nančné prostriedky na zisťovanie údajov. Výhodnou výbe-
rovej inventarizácie je jej adaptabilita podľa konkrétnych požiadaviek zadávateľa. 

Vlastné použitie podnikovej inventarizácie si vyžaduje pripraviť potrebné podklady 
pre realizáciu inventarizácie, objednávku a fi nančné krytie na jej vykonávanie, zostaviť 
podrobnú metodiku zberu údajov, ich spracovania a zhodnotenia, zabezpečiť prístro-
jové vybavenie, vyškoliť kvalifi kované pracovné skupiny, dbať na kontrolu kvality prác 
opakovaným zistením všetkých údajov na minimálne 5 % založených inventarizačných 
plôch. Podniková inventarizácia lesa v súčasnosti prestavuje nadštandardné zisťovanie, 
pričom náklady si hradí výlučne objednávateľ (teda nie štát ako doposiaľ pri tradičnom 
porastovom zisťovaní v rámci obnov programov starostlivosti o les – PSL). Preto je pre 
objednávateľa dôležité vedieť, čo všetko môže od zisťovania očakávať. Objednávateľ in-
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ventarizácie si môže nadefi novať výstupné zostavy výsledkov inventarizácie, ich obsah, 
štruktúru a formu. 

Výberová inventarizácia popri tradičných údajoch prináša aj možnosti nových, ne-
tradičných údajov ktoré v porastovom zisťovaní absentujú. V súčasnosti sa za najdôleži-
tejší prínos výberovej podnikovej inventarizácie lesa považuje spresnenie zásoby drevnej 
hmoty voči porastovému zisťovaniu. Vývoj súčasných lesov na Slovensku bude na základe 
lesníckej politiky smerovať od rovnovekej štruktúry porastov k rôznorodej (rôznovekej, 
výškovo rozdiferencovanej) štruktúre, kde vznikajú problémy s tradičným taxačným 
opisom porastov. Podniková inventarizácia pri zisťovaní údajov na úrovni jednotlivých 
stromov umožňuje vhodnejšie analyzovať a modelovať skutočnú štruktúru porastov. 
Zaujímavé podklady pre vlastníka sú sortimentová štruktúra, zdravotný a pestovný stav 
lesa. Výsledky meraní matematicko-štatistickými metódami je možné použiť aj na lokál-
ne modelovanie pre pomery konkrétneho vlastníckeho celku (výškové krivky, vývojové 
krivky, prognózy vývoja a pod.). Úplne nové informácie ktoré doterajšie zisťovania neza-
bezpečovali sú údaje o stojacom a ležiacom odumretom dreve. Okrem iného sú pre užíva-
teľa lesov zaujímavé napríklad aj preto, že v rámci lesníckych enviroplatieb z Programu 
rozvoja vidieka je možnosť získať fi nančné prostriedky za ponechanie ležaniny v konkrét-
nom množstve (v súčasnosti priemerne 10 m3 na 1ha). Podniková inventarizácia lesa tak 
poskytne údaje o skutočne ponechanom množstve takéhoto dreva. V súčasnom období 
stúpa záujem aj o zisťovanie ďalších netradičných veličín (biologická diverzita cenných le-
sov, a pod.), čo môže súvisieť napr. s potenciálnymi platbami vlastníkom lesa súvisiacimi 
s programom NATURA. Je teda priamo na vlastníkovi či užívateľovi lesa, či má záujem 
o informácie, ktorých spoľahlivosť a presnosť je známa, o informácie ktoré sa dosiaľ ne-
zisťovali, alebo sa nedajú zistiť pri tradičnom porastovom zisťovaní, o informácie, z kto-
rých je možné robiť množstvo analýz, ktoré môžu nasmerovať rozhodovacie procesy na 
optimalizáciu hospodárenia v lese. Nezanedbateľnou výhodou výberovej inventarizácie 
je možnosť monitorovania zmien na úrovni vybraných jednotlivých stromov, čo značne 
spresní údaje o prírastkoch, mortalite stromov či ťažbách oproti porovnávaniu zmien sta-
vu. Prípadný zadávateľ inventarizácie si musí zvážiť, či mu vynaložené náklady na podni-
kovú inventarizáciu prinesú vyšší efekt, ako dostupné informácie o stave lesa z porastové-
ho zisťovania v rámci obnovy PSL.

Lesy na Slovensku sú už teraz drevinovo, vekovo i vnútornou štruktúrou značne dife-
rencované a ich rozrôznenosť sa v budúcnosti ešte zvýši. Na zisťovanie ich stavu a vývo-
ja sa v praxi (HÚL) používajú metodiky a dendrometrické modely (rastové tabuľky a i.) 
vyhotovené pre rovnoveké a nezmiešané porasty a v technológii zisťovania prevládajú 
jednoduché taxačné odhady, priame meranie veličín sa z úsporných dôvodov postupne 
obmedzuje. Doterajšie analýzy výberových matematicko-štatistických inventarizácií 
z územia Slovenska (NIML SR, podniková inventarizácia Uľanka, monitoring vývoja re-
vitalizácie tatranského kalamitiska) v porovnaní so sumarizáciou údajov z podrobného 
zisťovania stavu lesa poukazujú najmä na zistené záporné diferencie v zásobách drevnej 
hmoty medzi údajmi z LHP (PSL) a skutočným stavom zisteným pri výberovej inventari-
zácii. V spracovaní prvej fázy monitoringu sa zistil východiskový stav. Veľmi významnou 
skutočnosťou pre porovnávanie zmien stavu a sledovanie tendencie vývoja je vysoký po-
tenciál na presné zisťovanie na tých istých trvalých monitorovacích plochách a stromoch, 
čím sa objektívne zistí reálny prírastok a ťažba a umožní sa realizácia mnohých ďalších 
analýz. V ďalších rokoch bude možné objektívne porovnávanie zistených údajov rovnakou 
metodikou. Skutočnosti zistené v založených dvoch územiach výberovej inventarizácii na 
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regionálnej i podnikovej úrovni sa v budúcnosti dajú očakávať aj v ďalších lesných poras-
toch Slovenska. Prenos informácií o stave lesa bude potrebné optimalizovať, objektivi-
zovať niektoré subjektívne zisťovania, riešiť stratifi káciu pri pribúdajúcich rôznovekých 
štruktúrach a hľadať vhodnejšie triediace prvky (napr. rastové stupne).
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AKÁ JE CENA OSOBITNÉHO REŽIMU 
HOSPODÁRENIA V LESOCH?

LADISLAV KULLA, JÖRG RÖSSIGER, MIROSLAV KOVALČÍK, 
MAROŠ SEDLIAK, MAREK FABRIKA

ABSTRACT

“What is the cost of special regime of forest management?” The study presents a proposal 
of the quantifying the economic impact of application of special regime of forest manage-
ment compared with conventional forest management in accordance with the defi nitions 
under the Act 326/2005 Coll on forests. To quantify the costs and benefi ts of harvest ope-
rations from fi rst thinning to fi nal harvest, application of SIBYLA model is suggested. To 
quantify the costs of silvicultural operations since stand establishment till fi rst thinning, 
a silvicultural cost models based on technologies designed for achievement of the phase 
products according to Remis et al. (1986) are suggested. The proposed procedure of the 
economic evaluation of management alternatives is based on the net present value of the 
forest, representing the sum of all net cash fl ows, and the value of the remaining stand 
during the assessed period, discounted to the time of calculation of the economic impact. 
The results of the testing of proposed methodology on the model area are presented. 

Key words: conventional management, management alternatives, SIBYLA simulator, 
costs, revenues, forest interest rate, net present value of forest, compensation payments 

1. PROBLEMATIKA
V zmysle zákona 326/2005 Z.z. o lesoch (ďalej len zákon) je bežným hospodárením 

v lesoch taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprí-
stupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, 
ktorý pri dodržaní ustanovení tohto zákona umožňuje v súlade s princípmi trvalo udržateľ-
ného hospodárenia racionálne využívanie všetkých jeho funkcií; pri plánovaných opatre-
niach ide o návrh hospodárskych opatrení programu starostlivosti o lesy pred uplatnením 
osobitného režimu hospodárenia (§ 14 ods. 1). V zákone je osobitný režim hospodárenia 
zadefi novaný nepriamo v § 14 ods. 1: Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také 
vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifi ckých potrieb spoločnosti, práv-
nických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob 
hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu (ďalej len „osobitný režim hospodárenia“). 
Návrh osobitného režimu hospodárenia vypracúva právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ktorá má živnostenské oprávnenie na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy, ale-
bo odborne spôsobilá osoba organizácie ochrany prírody ak ide o lesy osobitného určenia 
podľa § 14 ods. 2 písm. e). Ak návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia predkladá iná 
osoba ako vlastník lesa, musí tento obsahovať aj súhlas vlastníka alebo správcu s vyhláse-
ním lesov osobitného určenia a dohodu o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za 
obmedzenie vlastníckych práv (§ 35 ods. 3) v dôsledku osobitného režimu hospodárenia. 
Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv sa poskytuje na základe dohody o určení výš-
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ky a spôsobe jej poskytnutia, ktorej návrh predkladá vlastníkovi alebo správcovi ten, na 
koho žiadosť alebo návrh dochádza k obmedzeniu vlastníckych práv. Ak sa nedosiahne 
dohoda, o výške alebo spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv 
rozhoduje súd.

Všeobecne uznávaná metóda ekonomického hodnotenia v lesníctve je metóda čistej 
súčasnej hodnoty (net present value – NPV) navrhnutá Faustmanom (1849). NPV pred-
stavuje sumu všetkých čistých fi nančných tokov (net cash fl ows – NCF ) za jednu rubnú 
dobu (T), diskontovanú úrokovou mierou (interest rate – i) k začiatku rubnej doby:

NPV v rúbaňovom lese typicky nadobúda v prvých desaťročiach po založení poras-
tu záporné hodnoty spojené s nákladmi na zakladanie a pestovanie lesa, do pozitívnych 
čísiel sa dostáva až v strednom veku porastu, keď príjmy z prebierok prevýšia súhrnné 
náklady. Výsledok hodnotenia a teda aj porovnávania rôznych alternatív hospodárenia je 
teda relevantný len za celé produkčné obdobie. NPV je významne ovplyvnená nákladmi 
na začiatku obdobia a rozložením príjmov čase. Veľký význam má úroková miera, ktorá 
pri stúpajúcej hodnote progresívne „znehodnocuje“ vzdialené príjmy. Typicky používaná 
lesná úroková miera v strednej Európe je 2 % (Knoke, Seifert 2008). Metóda bola vyvi-
nutá pre rovnoveké rúbaňové lesy. Jej použitie je problematické pre nerovnoveké (výber-
kové) lesy, v ktorých je vek problematický a rastové procesy ťažko predvídateľné. Veľký 
význam pri riešení tohto problému majú rastové simulátory, umožňujúce simulovať rast 
a tým aj ekonomické hodnotenie zložitých porastových štruktúr (Pretzsch et al. 2002 
a ďalší). Existuje viacero štúdií, v ktorých bol stromový simulátor využitý pre hodnotenie 
NPV (Roessiger et al. 2011 a iní). NPV je teoreticky nastavená pre hodnotenie produkč-
ného cyklu na jeho začiatku (v roku 0). V praxi je však často potrebné hodnotiť ekonomiku 
hospodárenia v lese v rôznom východiskovom veku porastu a na obdobia kratšie, ako je 
celá produkčná doba porastu. V takom prípade je nevyhnutné výpočet NPV modifi kovať 
a zohľadniť v ňom aj hodnotu porastu na začiatku a na konci hodnoteného obdobia. 

Vyjadrenie ekonomického rozdielu (DIF ) medzi dvomi alternatívami hospodárenia 
v lese, napríklad medzi bežným manažmentom (BM) a alternatívnym manažmentom 
(AM) je pri dlhom období (rubná doba a viac) možné jednoducho ako rozdiel NPV porov-
návaných porastov:

Pri zohľadnení rôzneho času začiatku (x) a konca (z) hodnotenia je nevyhnutné 
zohľadniť pri tomto výpočte fi nančnú hodnotu ostávajúceho porastu (Fin):
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V príspevku je predstavený návrh metodiky kvantifi kácie ekonomických dopadov 
osobitného režimu hospodárenia v lesoch, využiteľnej napríklad pri uzatváraní dohody 
o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv v dôsled-
ku osobitného režimu hospodárenia podľa § 35 ods. 3 zákona o lesoch. 

2.  ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ NAVRHNUTÉHO POSTUPU 
Pre potreby ekonomického hodnotenia je v prvom rade nevyhnutné zadefi novať bež-

né hospodárenie v lesoch, osobitný režim hospodárenia v lesoch, dĺžku časového úseku 
hodnotenia, a úrokovú mieru. 

Za bežné hospodárenie sa považuje spôsob hospodárenia určený v programoch sta-
rostlivosti o les (ďalej len PSL), vychádzajúci z modelov hospodárenia schválených orgá-
nom štátnej správy lesného hospodárstva.

Za osobitný režim hospodárenia sa považuje každý spôsob hospodárenia v lesoch, 
podstatne sa líšiaci od bežného hospodárenia podľa PSL, navrhnutý autorizovanou fyzic-
kou alebo právnickou osobou vo forme jasne zadefi novaných odchýlok od štátnou sprá-
vou schválených modelov hospodárenia.

Doba uplatnenia osobitného režimu hospodárenia sa v zmysle zákona uvádza v žia-
dosti o vyhlásenie lesov osobitného určenia. Zákon nestanovuje žiadne obmedzenia pre 
dĺžku doby uplatňovania osobitného režimu hospodárenia. Metodický postup teda musí 
byť fl exibilný a počítať s rôznou dĺžkou hodnoteného obdobia od 10 rokov až po dobu ne-
určitú. 

Výška úrokovej miery bola stanovená na 2 % podľa zaužívaného štandardu pre región 
Európy. 

3. SIMULÁCIA VÝVOJA PORASTU POMOCOU MODELU 
SIBYLA
Model SIBYLA (simulátor biodynamiky lesa) je stromový rastový simulátor využíva-

júci pre modelovanie vývoja lesa široké spektrum vstupných podmienok a prostredníc-
tvom rastového, konkurenčného, mortalitného a ďalších modelov parametrizovaných na 
podmienky Slovenska dokáže realisticky simulovať nielen vývoj homogénnych a rovnove-
kých porastov ako rastové tabuľky, ale aj zložitých zmiešaných a rôznovekých lesov (Fab-
rika, Ďurský 2005). Podrobný popis modelu SIBYLA sa nachádza na http://etools.tuzvo.
sk/sibyla/slovensky/model.htm. 

Pre navrhnutú metodiku sú dôležité najmä tieto moduly simulátora:
Generátor  – vytvorí virtuálny porast na základe údajov PSL alebo meraní
Lokalizátor – nastaví parametre stanovišťa ovplyvňujúce rast a vývoj porastu
Kultivátor – umožňuje nastaviť rôzne prebierkové a ťažbové režimy 
Prorok  – simuluje vývoj lesa na základe vstupov z prvých troch modulov 
Kalkulátor – vypočíta náklady a výnosy každej ťažbovej operácie
Analytik – slúži na prezeranie výsledkov simulácií a kalkulácií

Generovanie virtuálneho porastu
Využijú sa údaje opisu porastu prevzaté z PSL: výmera, etáž, drevina, stredná hrúbka, 

stredná výška, zásoba, vek, poškodenie, kvalita kmeňa, a stupeň rozrôznenia hrúbok.

•
•
•
•
•
•
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Navrhnuté je generovanie porastov až od veku prvej prebierky Ap. Tento vek bol sta-
novený z dvoch dôvodov: 1) SIBYLA dokáže generovať len porasty od určitej minimálnej 
výšky a hrúbky, 2) SIBYLA počíta len náklady a výnosy ťažbových činností, teda prebie-
rok a rubných ťažieb, neobsahuje náklady pestovných činností, ktoré bolo potrebné rie-
šiť osobitne (viď časť 3). Vek prvej prebierky Ap je defi novaný ako vek, v ktorom stredná 
hrúbka hlavného porastu d v daných podmienkach vyjadrených bonitou B dosiahne pod-
ľa modelu rastových tabuliek pre priemerné podmienky Slovenska (Halaj, Petráš 1998) 
10 cm. Hodnoty Ap boli vypočítané pre priemerné bonity hlavných drevín podľa HSLT 
pomocou regresnej rovnice:

Z hľadiska zosúladenia s vekom v PSL, s rastovými tabuľkami a s dĺžkou simulačnej 
periódy sa vypočítaný Ap aritmeticky zaokrúhľuje na 5 rokov.

Pri porastoch s aktuálnym vekom nižším ako Ap v čase ich generovania nie je mož-
né využiť niektoré údaje PSL (stredná hrúbka, stredná výška, zásoba dreviny). Namiesto 
nich sa použijú údaje z rastových tabuliek pre vek Ap a priemernú bonitu dreviny v HSLT. 
Zásoba dreviny z tabuliek sa redukuje zastúpením dreviny (podľa PSL, pre budúce poras-
ty podľa predpisu zalesnenia v PSL), a modelovým zakmenením porastu Zp vo veku Ap 
vypočítanom na základe celoslovenských údajov PSL podľa regresnej rovnice:

Pre porast zložený z viacerých drevín sa Ap a Zp vypočíta ako vážený priemer, keď 
váha je zastúpenie dreviny v poraste.

Generuje a simuluje sa štandardne na simulačnej ploche s veľkosťou 0,25 ha, s poč-
tom opakovaní 1 a dĺžkou simulačnej periódy 5 rokov.

Nastavenie produkčných podmienok
Má kľúčový význam pre reálnu simuláciu vývoja porastu v stredno a dlhodobom ča-

sovom horizonte. Takisto sa využijú údaje PSL: lesná oblasť, lesný typ, nadmorská výška, 
sklon, a expozícia. Vzhľadom na zmenu niektorých produkčných podmienok v čase (kon-
centrácia CO2 a NOX) je potrebné uviesť aj kalendárny rok začiatku simulácie.

Po zadaní týchto vstupov modul Lokalizátor vypočíta hodnoty koefi cientov 8 para-
metrov produkčných podmienok, na základe ktorých SIBYLA generuje východiskový 
stav a simuluje ďalší vývoj dendrometrických charakteristík porastu v čase (ekologická 
bonitácia). 

V niektorých prípadoch modul z rôznych príčin (chybné typologické mapovanie, 
chybné údaje PSL, chyba modelu) vygeneruje východiskovú bonitu drevín nezodpove-
dajúcu údajom z PSL. Keďže pre potreby metodiky sú za smerodajné považované údaje 
PSL, bol navrhnutý osobitný postup korekcie produkčných podmienok v modeli SIBYLA 
podľa údajov z PSL, využívajúci programový doplnok MS Excel (optimalizátor). Umož-
ňuje simultánnu úpravu 6 z 8 koefi cientov ekologickej bonitácie v SIBYLE tak, aby bol 
rozdiel štvorcov odchýlok medzi hodnotami bonity drevín v SIBYLE a v PSL minimálny. 
Voči úprave sú zablokované prvé dva koefi cienty (koncentrácia NOX a CO2), ktorých vý-
voj je prednastavený podľa zabudovaného scenára vývoja klímy. Úprava ďalších šiestich 
koefi cientov týkajúcich sa pôdy a klímy je možná v hraniciach ich prípustných hodnôt pre 
územie Slovenska.
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Nastavenie ťažbových operácií
Ako je uvedené vyššie, model SIBYLA sa pre potreby tejto metodiky využije pre simu-

lovanie vývoja stavu lesa, nákladov a výnosov v období od prvej prebierky (Ap) do posled-
nej rubnej ťažby porastu. Predmetom nastavenia kultivátora sú teda prebierky, náhodné 
ťažby odumretých stromov a obnovné ťažby.

Pre prebierky ponúka model na výber mnoho možností. Pre bežné hospodárenie je 
navrhnutá metóda prebierkových percent, bežne používaná v hospodársko-úpravnickej 
praxi, ktorá diferencuje intenzitu prebierky podľa dreviny, bonity a zakmenenia. Pre oso-
bitný režim je možné zvoliť metódu najlepšie zodpovedajúcu cieľom osobitného režimu.

Ťažba odumretých stromov je pri bežnom hospodárení predvolená štandardne, čo 
znamená, že raz za 5 rokov budú všetky odumreté stromy z porastu vyťažené a ekonomic-
ky zhodnotené. Pri niektorých osobitných režimoch hospodárenia (napr. bezzásahový 
režim) je potrebné túto voľbu vypnúť.

Pri obnovnej ťažbe model SIBYLA umožňuje: 
nastavenie holorubu vyťažením všetkých stromov na simulačnej ploche alebo na geo-
metricky zadanom obnovnom prvku v rámci nej, 
nastavenie clonného rubu formou prebierky na simulačnej ploche, 
nastavenie výberného rubu využitím krivky hrúbkových početností (napr. Mayero-
vej), alebo formou ťažby cieľových hrúbok. 

Pre prehľadné zobrazenie priestorového a časového plánu všetkých ťažbových ope-
rácií sa navrhla simulačná schéma porastu. Pozostáva z rozdelenia porastu na obnovné 
jednotky (OJ) a simulačné periódy. 

Obrázok 1 na nalsedujúcej strane: Simulačná schéma jedného produkčného cyklu porastu 
s východiskovým vekom 80 rokov, rubnou dobou 100 r., obnovnou dobou porastu 30 rokov, čiastkovou 
obnovnou dobou 15 rokov, obnovovaného dvojfázovým clonným rubom, vek prvej prebierky Ap 40 
rokov.

1.

2.
3.
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Obnovné jednotky sú modelové pomerné časti porastu, v ktorých sa v rôznom čase 
uplatňujú rôzne operácie súvisiace s obnovnou ťažbou a zakladaním nového porastu. 
V každom poraste je navrhnuté vytvoriť toľko obnovných jednotiek, koľko desaťročí má 
obnovná doba porastu. Pre každú OJ sa v modeli SIBYLA zakladá samostatná simulač-
ná plocha, pre ktorú sa získajú výsledky na hektár. Z týchto sa následne vypočíta vážený 
priemer za porast, keď sa ako váha použije výmera OJ.

Simulačné periódy sú časové úseky, za ktoré SIBYLA vyhodnocuje zmeny stavu lesa 
a poskytuje ostatné výstupy, vrátane nákladov a výnosov ťažbových operácií. Model SI-
BYLA vkladá pred reálne simulačné periódy s trvaním 5 rokov medziperiódy s trvaním 0 
rokov, v ktorých sa nastavujú v module Kultivátor ťažbové zásahy. Ak sa začína periódou 
1, reálne periódy majú vždy párne čísla.

Obdobie simulované pomocou modelu SIBYLA začína modrými bunkami znázorňu-
júcimi generovanie porastu, pokračuje zelenými bunkami a končí obnovnou ťažbou zná-
zornenou červenými bunkami. Nasleduje obdobie zakladania porastu (žltá) a prečistiek 
(oranžová), ktoré nie je simulované v modeli SIBYLA.

Výpočet nákladov ťažbových činností
Údaje zadané do modulov Generátor, Lokalizátor a Kultivátor vstupujú do výpočtov 

rastového, konkurenčného, mortalitného, a prebierkového modelu. Výpočty prebiehajú 
v module Kalkulátor na základe prednastavených hodnôt cien dreva podľa drevín a sorti-
mentov, a jednotkových nákladov ťažbových činností (ťažba, sústreďovanie, manipulácia 
dreva). Keďže prednastavené hodnoty nemusia zodpovedať aktuálnym podmienkam na 
trhu, resp. nie sú v súlade s kontraktmi príslušného subjektu, je možné upraviť ich priamo 
v grafi ckom prostredí modulu Kalkulátor. Takisto je potrebné pre každý porast a operá-
ciu nastaviť prirážky podľa výkonových noriem pre ťažbu dreva (230-2165/234/83-EP, 
Zborník č. 21) a pre sústreďovanie dreva univerzálnymi, pásovými a špeciálnymi lesnými 
kolesovými traktormi (91/1992-230, Zborník č. 24). 

Tabuľka 1 Ceny dreva použité v štúdii, príklad pre drevinu smrek (zdroj: Ročný výkaz o stave 
vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa za rok 2014 – Les 2-04)

Smrek Akostná trieda

Hrúbková 
trieda I II IIIA IIIB V VI odpad

1 69,35 46,1 46,48 45,27

34,03 26,83 0

2 113,28 75,3 69,72 69,64
3 136,39 87,58 74,37 73,51
4 155,35 93,73 74,37 73,51
5 168,76 93,73 74,37 73,51
6 171,07 93,73 74,37 73,51
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Tabuľka 2 Ostatné náklady a indexy použité v štúdii (zdroj: Ročný výkaz o stave vybraných 
ukazovateľov obhospodarovania lesa za rok 2014  –  Les 5-01, vlastné prepočty)

Mzdová tarifa
Ťažba EUR/h 5,00

Spotreba materiálu
Lesný kolesový traktor EUR/m3 2,15

Motorová píla EUR/rNh 1,20
Ostatné indexy

Kompenzácia za JMP  – 1,30
Mzdové odvody  – 0,38

Výsledky výpočtov sú prezentované v tabelárnej a grafi ckej podobe v module Analy-
tik. Pre ciele tejto štúdie sú najdôležitejšie výstupy v hodnotovej a ekonomickej tabuľke, 
ktoré poskytujú náklady a výnosy všetkých ťažbových operácií, ako aj hodnotu porastu na 
konci každej simulačnej periódy prepočítanú na ha. 

3. SIMULÁCIA NÁKLADOV PESTOVNÝCH ČINNOSTÍ
Pre potreby tejto metodiky sa vypracovali modely nákladov pestovných činností, 

umožňujúce odhadnúť pre každý porast jednotkové náklady v EUR/ha na zakladanie 
a pestovanie lesa do veku prvej prebierky Ap. Modely vychádzajú z existujúcich výsledkov 
výskumu a návrhu optimalizovaných technológií pre fázové výrobky lesného hospodár-
stva podľa Remiša a kol. (1988) pre fázové výrobky 

zabezpečený lesný porast, 
porast po prvej prerezávke, 
porast po prvej prebierke. Pre potreby tejto metodiky sú navrhnuté dva nezávisle mo-
dely:

Model nákladov na založenie porastu (zahŕňa čistenie po ťažbe, prípravu pôdy, 
zalesňovanie, ochranu proti zveri a ochranu proti burine)
Model nákladov na prečistky (zahŕňa plecie ruby, prerezávky a čistky)

Modely sú diferencované podľa stanovišťa a drevinového zloženia. Vypočítané mode-
lové hodnoty sa vzťahujú len na umelú obnovu. Ak sa v predpise zalesnenia v PSL počíta aj 
s prirodzenou obnovou, je potrebné modelové hodnoty v prvom prípade redukovať o po-
diel prirodzenej obnovy, v druhom prípade zvýšiť pre podiel prirodzenej obnovy navrh-
nutým koefi cientom. Podrobné informácie o konštrukcii modelov a postupe výpočtov sú 
publikované v práci Kovalčík, Kulla (2015).

4. SPÔSOB EKONOMICKÉHO OCENENIA A POROVNANIA 
ALTERNATÍV HOSPODÁRENIA
Pre ekonomické porovnanie rôznych alternatív hospodárenia (resp. osobitného reži-

mu hospodárenia s bežným hospodárením) sa využije čistá súčasná hodnota vypočítaná 
podľa rovnice: 

1.
2.
3.

•

•
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Hodnotený časový úsek T sa stanovil na dobu 50 rokov. Toto obdobie je dlhšie ako 
obnovná doba porastu pri bežnom hospodárení, a malo by vybalansovať najväčšie pluso-
vé (príjmy z rubnej ťažby) a mínusové fi nančné toky (náklady na zakladanie následného 
porastu). Zároveň však nie je príliš dlhé na to, aby boli ekonomické kalkulácie nadmerne 
komplikované, a simulácie budúceho vývoja príliš neisté. Úroková miera i je stanovená na 
úrovni zaužívanej v regióne strednej Európy 2 %. Každý čistý peňažný tok v danom čase 
(NCFt) sa vyčísli ako rozdiel medzi výnosmi za drevo z ťažby a nákladmi na ťažbu a pesto-
vanie lesa v danom čase t. Za čas t sa považuje jedna 5-ročná simulačná perióda. Všetky 
výnosy a náklady vstupujú do výpočtu prepočítané na EUR/ha.

Vstupy pre výpočet NPV porastu
Čisté peňažné toky ťažbových operácií sa získali z výstupu modulu SIBYLA – Kal-

kulátor pre každý porast a každú simulačnú periódu. Ak je porast rozdelený na obnovné 
jednotky (OJ), takisto pre každú OJ. NPV vypočítaná na hektár sa následne prepočítala 
na výmeru OJ a nakoniec celého porastu.

Pre podchytenie rozdielu vo vstupnej fi nančnej hodnote jednotlivých porastov sa 
využila hodnota ostávajúceho porastu (MAIN) na konci hodnoteného obdobia takisto 
získaná z výstupov modulu Kalkulátor, ktorá sa pripočíta k sume výnosov za hodnotené 
obdobie. 

Hodnoty nákladov pestovných činností sa prevzali z modelov nákladov pestovných 
činností (Kovalčík, Kulla 2015). Kvôli časovému zladeniu s nákladmi a výnosmi ťažbo-
vých činností získaných z modelu SIBYLA sa zosumarizujú za 5 ročné časové obdobia t 
identické so simulačnými periódami.

Výpočet NPV porastu a súboru porastov
Pre prehľadný vstup výnosov, nákladov a zostatkovej hodnoty porastov sa pripravila 

elektronická šablóna MS Excel totožná so simulačnou schémou porastu. Do príslušných 
polí v šablóne je možné vpísať vstupy zo SIBYLY (náklady a výnosy ťažbových činností, 
a zostatková hodnota porastu), a z modelov pestovných činností (náklady na zakladanie 
a prečistky) zosumarizované do 5 ročných periód, zvlášť pre existujúci a mladý (následný) 
porast v každej obnovnej jednotke. Tieto údaje sú v reálnych nediskontovaných hodno-
tách. Následne prebehne výpočet NPV (diskontácia) a sumarizácia za porast. 

Podobný výpočet sa zopakoval (pochopiteľne s rozdielnymi vstupnými hodnotami) 
pre každý porast pri každom alternatívnom manažmente, ktorý bol predmetom ekono-
mickej analýzy.

Nakoniec sa hodnoty NPV všetkých porastov pre príslušné režimy hospodárenia pre-
počítali na priemernú hodnotu NPV/ha váženým aritmetickým priemerom, keď sa ako 
váha použila výmera porastu. 

Vyčíslenie dopadu osobitného režimu hospodárenia
Vyčíslením dopadu osobitného režimu hospodárenia pre skupinu porastov (lesný 

komplex) je rozdiel v NPV (DIF ) medzi bežným hospodárením a osobitným režimom 
hospodárenia vyjadrený v EUR/ha ku koncu hodnoteného obdobia (T) 

Ak je NPV/ha osobitného režimu hospodárenia na konci hodnoteného obdobia nižšia 
ako NPV/ha pri bežnom hospodárení, je možné z rozdielu NPV vypočítať pre dané obdo-
bie východiskovú anuitnú platbu na hektár (ANN) a rok podľa rovnice:
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Pri diskontácii tejto platby, t. j. predelením výrazom (1 + i)t, kde t je konkrétny rok 
obdobia kontraktu, sa získajú reálne ročné platby, ktorých súčet za sledované obdobie (T) 
sa rovná rozdielu NPV na konci daného obdobia DIFNPV(T). Orientačnú strednú výšku 
splátky za dané obdobie je možné získať pri dosadení t = T/2. 

5. VÝSLEDKY ODSKÚŠANIA METODIKY NA MODELOVOM 
ÚZEMÍ
Navrhnutý postup sa odskúšal na modelovom území uceleného komplexu 27 lesných 

porastov (vrátane porastových skupín a etáží) na Výskumno-demonštračnom objekte Ky-
suce s celkovou výmerou 114,01 ha. Ide o lesnú rezerváciu Veľký Polom s výmerou 47,03 
ha, a jej priliehajúce porasty. Zastúpené sú prevažne rovnoveké rubné a predrubné smre-
kové porasty, v menšej miere zmiešané bukovo-jedľovo-smrekové mladiny a žrďoviny.

Bežným režimom hospodárenia je vo všetkých porastoch s výnimkou dvoch, kde je 
v PSL predpísaná rekonštrukcia lesa holorubom (H) podrastový hospodársky spôsob na 
báze dvojfázového clonného rubu (P). V rezervácii, kde podľa PSL nebol žiadny pokyn, 
bol bežný režim hospodárenia pre účel tejto štúdie nasimulovaný podľa platných modelov 
hospodárenia. 

Osobitný režim hospodárenia v rezervácii je bezzásahový režim – nezasahovanie (N). 
V priľahlých porastoch sa ako osobitný režim zadefi novala prebudova – transformácia 
(T) lesa vekových tried na prírode blízky les cez podrastový hospodársky spôsob s dlhou 
obnovnou dobou (60 r.), na báze trojfázového clonného rubu. 

Porovnanie NPV pri rôznych alternatívach hospodárenia na vybranom poraste
Modelový lesný porast 768 mal v čase začiatku simulácie vek 95 rokov, zastúpenie 

drevín smrek 100 %, a zakmenenie 0,7. Priebeh vývoja jeho NPV pri rôznom hospodárení 
ilustruje Obr. 2. 

Obrázok 2  Vývoj NPV modelového porastu pri rôznom hospodárení za obdobie jedného 
produkčného cyklu (rubnej doby)
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Výsledky ukazujú, že modelový porast sa na začiatku hodnotenia nachádzal pred kul-
mináciou ekonomickej zrelosti, pretože jeho fi nančná hodnota pri bezzásahovom režime 
určitý čas ešte stúpa, až potom začne klesať v dôsledku mortality a poklesu hodnotovej 
štruktúry sortimentov podľa modelu SIBYLA. Prekvapivá je dlhá doba poklesu hodnoty, 
a neskorý nástup regenerácie fi nančnej hodnoty nemanažovaného porastu.

Pri aktívnom hospodárení je zrejmý prechodný pokles NPV v čase obnovy, spôsobe-
ný nákladmi na pestovanie lesa pri zakladaní následného porastu. Tento pokles je však 
hneď po ukončení obnovy nahradený nárastom hodnoty v dôsledku prírastku následného 
porastu. 

Zaujímavá je vyššia dlhodobá fi nančná hodnota podrastového hospodárenia v po-
rovnaní s holorubným, ktoré je tradične považované za ekonomicky najvýhodnejšie. Dô-
vodom rozdielu sú nižšie náklady na zakladanie lesa, a efekt svetlostného prírastku pri 
podrastovom hospodárení. Prebudova na rôznoveký les je v prípade tohto porastu z dlho-
dobého hľadiska v podstate rovnocenná s bežným podrastovým hospodárením.

Porovnanie NPV a výška kompenzačnej platby pre modelové územie
NPV pre modelový komplex lesa sa vypočítala dvomi spôsobmi:
Pre celý porast, vrátane nákladov, výnosov a hodnoty následných porastov
Pre existujúci porast, so zanedbaním následných porastov
Z výsledkov pre modelové územie (viď grafy nižšie) vyplýva, že ak by sa ekonomický 

dopad počítal prvým spôsobom, boli by výsledky vyjadrené anuitnou platbou pre obidva 
osobitné režimy hospodárenia (N – bezzásahový, T – transformačný) približne polovič-
né v porovnaní s NPV vypočítanou druhým spôsobom len pre existujúci porast. Výška 
východiskovej anuitnej platby pri vyčíslení druhým, zjednodušeným spôsobom by bola 
pre bezzásahový režim v rezervácii (N) približne 130 EUR/ha/rok, pre transformačný 
osobitný režim v priľahlých porastoch (T) približne 70 EUR/ha/rok. Postupne by klesala 
na približne 80 resp. 45 EUR/ha/rok v strede, a 50 resp. 30 EUR/ha/rok na konci hodno-
teného obdobia. 

1.
2.
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Obrázok 3 Vývoj NPV modelového komplexu lesa pri rôznom hospodárení vypočítaný za obdobie 50 
rokov dvomi spôsobmi (hore); rozdiely NPV a anuitná kompenzačná platba pri osobitnom režime 

pri použití druhého spôsobu výpočtu (dolu) 

6. ZÁVERY
Výsledky pilotného overenia metodiky založenej na čistej súčasnej hodnote lesa pri 

započítaní pestovných nákladov spojených so zakladaním následných porastov nazna-
čujú riziko podhodnotenia dopadov osobitného režimu pri nedostatočne dlhom období 
hodnotenia, a to najmä v rubne zrelých porastoch vstupujúcich do obnovy. Túto metódu 
preto odporúčame využiť len pri dostatočne dlhej dobe kontraktu (ideálne na dobu neur-
čitú), a simuláciu v takom prípade predĺžiť na obdobie celej rubnej doby bežného hospo-
dárenia. 

Pre kratšie kontrakty navrhujeme využiť zjednodušenú metódu vyčíslenia dopadov, 
založenú na NPV existujúceho porastu, nezohľadňujúcu operácie spojené so zakladaním 
následných porastov, a ani ich hodnotu do celkovej fi nančnej hodnoty lesa. Takýto postup 
je ľahšie prakticky zvládnuteľný, a aj menej časovo a fi nančne náročný. Jeho výsledky však 
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prestávajú byť relevantné pre obdobia dlhšie ako 50 rokov, keď následné porasty začnú 
významne ovplyvňovať hodnotu lesa.
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MODELY NÁKLADOV PESTOVNÝCH ČINNOSTÍ

MIROSLAV KOVALČÍK, LADISLAV KULLA

ABSTRACT
Paper presents cost models of silviculture for different sites of Slovak forests. Silvicul-

tural cost models of young stand establishment (M1) and tending (M2) were processed 
according to optimized technologies proposed by Remis et al (1988), which were updated 
to current standards. For the fi rst phase – establishment, options are differentiated accor-
ding to lower site units MGFT, and processed as silvicultural costs 1 (M1). For the second 
phase – tending, options are differentiated according to higher site units MS and stand 
type, and processed as silvicultural costs 2 (M2). Operations were evaluated by unit cost 
in EUR/ha, which was consequently cumulated by years since stand establishment till its 
securing (M1), and since securing till age of fi rst thinning (M2). 
Key words: forest establishment costs, forest tendingcosts, forest management models, 
shelterwood system, clear-cut system

1. ÚVOD
Príspevok prezentuje modely nákladov pestovných činností, umožňujúce stano-

viť (odhadnúť) pre každý porast náklady na zakladanie a pestovanie lesa do veku prvej 
prebierky. V minulom období sa výskumne riešili otázky pestovnej činnosti, a to najmä 
v technologických častiach, a rozpracovali sa pre tieto vývojové štádiá (Remiš a kol., 
1988; Konôpka a kol., 1990; Hyben a kol., 1987; Štefančík L. a kol., 1990):

zabezpečený mladý lesný porast
porast po prvej prerezávke alebo prečistke
porast po prvej prebierke.
Pre uvedené vývojové štádiá lesa sa  kategórii hospodárskych a ochranných lesov 

navrhli modely a optimálne technológie na ich zabezpečenie. Modely vývojových štádií 
lesa sa v lesníckej praxi aj overovali v rámci zdokonaleného systému riadenia pestovnej 
činnosti. V ekonomickej oblasti v uvedenom systéme riadenia pestovnej činnosti sa vý-
skumné riešenie zameralo na vypracovanie normatívnych nákladov podľa navrhnutých 
technológií, podľa vývojových štádií lesa pre kategóriu hospodárskych lesov. Tieto sa 
spracovali podľa hospodárskych súborov lesných typov (ďalej HSLT) a sú uvedené v práci 
Hyben a kol. (1987), Navrhnuté náklady podľa HSLT sa však pri overovaní tohto experi-
mentu v lesníckej praxi nevyužili. 

2. MODELY NÁKLADOV PESTOVNÝCH ČINNOSTÍ
Navrhnuté modely vychádzajú z existujúcich výsledkov výskumu a návrhu optima-

lizovaných technológií pre fázové výrobky lesného hospodárstva podľa Remiša a kol. 
(1988) pre fázové výrobky 

zabezpečený lesný porast, 
porast po prvej prerezávke, 
porast po prvej prebierke. 
Pre potreby metodiky stanovenia dopadov osobitného režimu obhoapodarovania le-

sov sú navrhnuté dva nezávisle modely:

•
•
•

1.
2.
3.
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Model nákladov na založenie porastu 
Model nákladov na prečistky (plecie ruby, prerezávky a čistky)

2.1 Model nákladov založenia porastu (M1)
Model nákladov založenia porastu je diferencovaný podľa stanovištnej jednotky 

HSLT, resp. podľa príbuzných skupín HSLT, v osobitných prípadoch aj podľa špecifi ckých 
regiónov (fl yš a p.). Pri výpočte nákladov sa zohľadnili (podľa Remiša a kol. 1988, v prípa-
de modifi kácie označené *):

príprava pôdy – celoplošná, v pásoch, v hrobliach*
spôsob sadby (mechanizovaná, ručná – jamková, ručná – štrbinová)*
index súdržnosti pôdy
index tlaku buriny
počet sadeníc na hektár* (vypočítané z modelového zastúpenia drevín podľa Remiša, 
a normatívov počtu sadeníc podľa novej STN 48 2410)
výšková trieda sadeníc
podiel obaľovaných sadeníc
podiel oplocovania a individuálnej ochrany proti zveri
počet operácií vyžínania a výseku krov
index strát na zalesňovaní
Náklady sa napočítali po jednotlivých rokoch na obdobie od vzniku porastu (rok 1) po 

očakávaný rok zabezpečenia porastu vypočítaný ako celoslovenský priemer pre príslušné 
stanovištné jednotky z modelov hospodárenia.

Nacenili sa tieto činnosti súvisiace so založením porastu: odstraňovanie haluziny, 
príprava pôdy, umelá obnova, opakovaná umelá obnova, oplocovanie kultúr, ochrana 
kultúr proti zveri náterom, a ochrana kultúr proti burine vyžínaním. Spotreba času na 
jednotlivé výkony sa stanovila podľa príslušných výkonových noriem pri zohľadnení vyš-
šie uvedených vstupov. Cena práce sa stanovila na základe priemernej mzdy pracovníkov 
LH v pestovnej činnosti z rezortnej štatistiky LH (Ročný výkaz o stave vybraných ukazo-
vateľov obhospodarovania lesa za rok 2014 – Les 5-01) vo výške 4,968 eur/hod. Ostatné 
náklady sa určili na základe priemerných nákladov z rezortnej štatistiky LH z toho istého 
zdroja, alebo na základe osobitných zisťovaní v lesných podnikoch.

V rámci kalkulácie sa použili tieto výkonové normy:
Výkonová norma pre ostatné pestovné práce č. 230-6721/658/85-EP
Výkonová norma pre umelú obnovu lesa sadbou a sejbou č. 530/90-230
Výkonová norma na ošetrovanie a ochranu lesa č. 230-423/87EP
Výsledný model nákladov založenia porastu obsahuje sumárne náklady na hektár 

umelej obnovy lesa podľa jednotlivých rokov od zalesnenia po dosiahnutie zabezpečené-
ho mladého lesného porastu spĺňajúceho kritériá prvého fázového výrobku podľa Remiša 
a kol. (1988). Pri aplikácii modelových nákladov modelu M1 pre konkrétny porast je po-
trebné v prípade kombinovanej obnovy (t.j. ak PSL v predpise zalesnenia očakáva podiel 
prirodzeného zmladenia) modelové hodnoty prepočítať len na podiel výmery umelej ob-
novy. Model M1 je spracovaný v dvoch variantoch: pre holorubný les a pre podrastový les. 
Rozdiely pri podrastovom lese v porovnaní s holorubným sú nasledovné:

neuskutočňuje oplocovanie, nahrádza sa vždy individuálnou ochranou proti zveri,
neuskutočňuje dopĺňanie strát z umelej obnovy, predpokladá sa doplnenie prirodze-
nou obnovou,
neuskutočňuje sa vyžínanie a výsek krov v prvých piatich rokoch od zalesnenia.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
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2.2 Model nákladov prečistiek (M2)
Model nákladov prečistiek je diferencovaný podľa stanovištnej jednotky HS (hospo-

dársky súbor) a rámcového drevinového zloženia podľa Remiša a kol. (1988). Pri výpočte 
nákladov sa zohľadnili:

počet plecích rubov a prečistiek od obdobia zabezpečenia po prvú prebierku podľa 
Remiša a kol. (1988)
dĺžka obdobia medzi vekom zabezpečenia Az a vekom prvej prebierky Ap (zásahy sa 
rozdelili rovnomerne do tohto obdobia) 
východiskový počet jedincov v zabezpečenom poraste vo veku Az (podľa počtu sade-
níc)
cieľový počet jedincov vo veku prvej prebierky vo veku Ap (podľa modelov Slodičák, 
Novák 2007)
výška porastu v čase zásahu (odvodená z rastových tabuliek pre priemernú bonitu 
prevládajúcej dreviny na danom stanovišti v danom veku)
Z cieľového a východiskového počtu jedincov sa vypočítal modelový počet odstrá-

nených jedincov, ktorý sa rovnomerne rozdelil medzi plánovaný počet zásahov. Aby sa 
zohľadnil aj nálet nežiadúcich drevín, pri prvej prečistke (plecom rube) sa tento počet je-
dincov zvýšil paušálne o 2500, pri druhej prečistke o 1000 jedincov na hektár.

Vlastný výpočet nákladov sa uskutočnil podobne ako v prípade modelu M1 s využitím 
príslušných výkonových noriem a údajov rezortnej štatistiky. Použila sa Výkonová norma 
pre výchovu mladých lesných porastov a čistenie plôch od nehrúbia č. MLVD SR 44/310-
1989

Výsledný model nákladov prečistiek obsahuje sumárne náklady na hektár výchovy 
mladého lesného porastu z umelej obnovy podľa jednotlivých rokov od zabezpečenia po-
rastu po dosiahnutie veku prvej prebierky (Ap).

Pri aplikácii modelových nákladov modelu M2 pre konkrétny porast je potrebné v prí-
pade kombinovanej obnovy zohľadniť podiel prirodzenej obnovy, pri ktorej je počet jedin-
cov na odstránenie neporovnateľne vyšší ako v porastoch z umelej obnovy. Pre podiel vý-
mery z prirodzenej obnovy navrhujeme použiť pre zvýšenie ceny koefi cient 2 pri všetkých 
zásahoch (t.j. jednotkovú cenu zdvojnásobiť).

•

•

•

•

•
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3. ZÁVER
Modely nákladov pestovných činností sa vyvinuli v rámci návrhu metodického po-

stupu vyčíslenia ekonomických dopadov uplatnenia osobitného režimu hospodárenia 
v lesoch v porovnaní s bežným hospodárením v lesoch v zmysle defi nícií týchto pojmov 
podľa zákona 326/2005 Z.z. o lesoch (Kulla et al., 2015). Kvantifi kácia nákladov a výno-
sov ťažbových činností od prvej prebierky po ukončenie rubnej ťažby je v tomto návrhu 
riešená prostredníctvom rastového simulátora SIBYLA. Prezentované modely slúžia na 
doplnkovú simuláciu nákladov pestovných činností, ktorú SIBYLA neposkytuje, a teda 
umožňujú komplexné ocenenie všetkých fi nančných tokov počas celého produkčného 
cyklu lesa. Ďalšie uplatnenie navrhnutých modelov je v prevádzkovej praxi pre orientač-
né stanovenie a plánovanie predpokladaných nákladov pestovných činností od založenia 
porastu po prvú prebierku.
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MOŽNOSTI TVORBY KLASTROV V SEKTORE 
POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB V SLOVENSKOM 

LESNÍCTVE

MARTINA ŠTĚRBOVÁ, ERIKA LOUČANOVÁ, JAROSLAV ŠÁLKA

ABSTRACT

At present, in innovation economy have pushed the knowledge, that innovation is not 
a one-way linear process from idea to introduce a product or service in the market, but 
a complex process that can be defi ne by theory of innovation systems. The ability of con-
tractor fi rms to generate innovations currently depends on the ability to work and interact 
as a part of the innovation system. The basic functions of the innovation system in the fo-
restry service sector are cooperation between the various actors, exchange of information 
and reducing uncertainty, management of confl ict and risk. The aim of the study is to fi nd 
the key regions appropriate for the potential clusters and to identify the regional parado-
xes within the enterprises providing services in forestry sector on the regional level in the 
Slovak Republic, in the area of potential clusters - innovation networks representing an 
effective system for promoting innovations based on the principle of synergistic effect. 
The results show that in the market of forestry services clustering is in its beginning and 
enterprises work as partners mainly on an informal level. The regions of Banská Bystri-
ca, Poprad and Košice were identifi ed as preferred potential regions for the creation of 
forestry contractors’ cluster. The innovation paradoxes were found within the regions of 
Košice and Bratislava.

Key words: cluster, forestry services, innovations, innovation paradoxes, innovation sys-
tem

1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Lesníctvo je tradične vnímané v prvom rade ako hospodárska aktivita, ktorej cieľom 

je zakladať a pestovať les za účelom produkcie dreva. V posledných rokoch vystupuje do 
popredia úloha lesníctva, ktorá je spojená s poskytovaním širokého spektra služieb. Tak 
ako v iných odvetviach, aj v lesnom hospodárstve sa vytvorila podnikateľská sféra, ktorú 
tvoria podniky poskytujúce služby v lesníctve. Lesnícke služby sú poskytované malými 
a strednými podnikmi, ktoré lesné pozemky nevlastnia ani nevyužívajú, ale poskytujú 
a zabezpečujú celú škálu lesníckych služieb, pričom v súčasnosti je prevažná časť ťažby 
a dopravy dreva zabezpečovaná práve týmito podnikateľskými subjektmi (BOURIAUD ET 
AL. 2011).

Vo všeobecnosti možno povedať, že dôraz pri poskytovaní služieb v lesníctve sa kladie 
na ich kvalitu. Základom úspechu sú inovácie, ktoré vedú k využívaniu špecifi ckých tech-
nológií, a ktoré poskytovatelia chápu ako svoju konkurenčnú výhodu. Silná konkurencia 
na strane poskytovateľov lesníckych služieb čiastočne núti podnikateľov investovať do 
nových moderných technológií. Je pritom zrejmé, že podnikom disponujúcim takýmito 
technológiami sa darí získavať pracovné zákazky (PALUŠ ET AL., 2011).
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Inovácie sú však výsledkom inštitucionálneho procesu, z čoho vyplýva, že nie len sa-
motný podnikateľ je zodpovedný za inovačnú aktivitu fi rmy. Nevyhnutné je začlenenie 
podniku do systému inštitúcií, ktoré ho môžu podporiť, pričom úspešnosť zavádzania 
inovácii do praxe je závislá na spolupôsobení v rámci tohto systému. Medzi základné 
funkcie, ktoré systém inovácií v sektore lesníckych služieb plní, patrí zabezpečovanie 
spolupráce medzi jednotlivými aktérmi, výmena informácií a znižovanie neistoty, riade-
nie konfl iktov a rizika, ako aj vytváranie nových inovácií na trhu, ich šírenie a používanie. 
Spravidla sa rozdeľuje do štyroch úrovní: inštitucionálna, medzipodniková, podniková 
a personálna úroveň (ŠTĚRBOVÁ ET AL., 2014).

V súčasnom období stáleho napätia a chaotických zmien nie je účelné strácať sily vzá-
jomným bojom. Je vhodné – pokiaľ možno – obísť ostré spory s konkurentmi a spojiť sily 
integráciou podnikov v klastroch – zhlukoch. Účelom môže byť nie len vyhnutie sa „kr-
vácaniu v konkurenčnom boji“, ale aj posilnenie vlastnej pozície oproti ďalším konkuren-
tom, 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), poprípade sa aspoň 
konkurenčnému boju vyhnúť (neutrálna kooperácia). Pritom sa pragmaticky predpokla-
dá, že i pri spolupráci s konkurenciou naďalej môže časť boja zostať, poprípade vzťahy 
„pozitívnej kooperácie“ sa môžu v časovom priebehu meniť na „negatívnu kooperáciu“ 
a naopak (TRNKA, 2004).

PORTER (1998) defi noval klaster ako „geografi cky blízke zoskupenie vzájomne previaza-
ných podnikov, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb a súvisiacich inštitúcií 
v konkrétnom odbore aj podnikov v príbuzných odboroch, ktoré spolu súťažia, ale tiež spolu-
pracujú, majú spoločné znaky a tiež sa dopĺňajú.“ 

Na trhu s lesníckymi službami je v súčasnosti klastrovanie v začiatkoch, pričom pod-
niky sa združujú a spolupracujú predovšetkým na neformálnej úrovni. Neformálne or-
ganizované kooperácie umožňujú pri rôznom stupni inštitucionalizácie rôznu výmenu 
informácií. Podniky lesnícko-drevárskeho komplexu majú samozrejme možnosť využívať 
všetky nástroje inovačného systému SR (obr. 3). Na sektorovej úrovní sú podporované 
typickými inštitúciami tohto sektora, ako sú lesnícke vzdelávacie, výskumno-vývojové 
alebo podporné inštitúcie (Technická univerzita vo Zvolene, Národné lesnícke centrum, 
Zväz spracovateľov dreva a pod.), ktoré vytvárajú tzv. mäkkú infraštruktúru inovačnej 
siete – klastra (PALUŠ, LOUČANOVÁ, 2014).

Charakterovo funkciu klastra v sektore lesníckych služieb plní Združenie podnika-
teľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve Slovenskej republiky, ktorého 
cieľom je vytváranie čo najlepších podmienok pre rozvoj malého a stredného podnika-
nia v LH pre každý región SR. Združenie sa pritom usiluje o presadzovanie odborných 
a ekonomických záujmov svojich členov pri výkone ich povolania, ako aj zabezpečovanie 
korektnej hospodárskej súťaže medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi. Dôležitú 
úlohu však zohrávajú aj aktéri z iných sektorov (ZAUŠKOVÁ ET AL., 2009). 

Z hľadiska realizácie inovačných aktivít vo fi rmách poskytujúcich služby v lesníctve, 
má prítomnosť podniku v klastri veľký význam a prináša mnohé výhody. Cieľom podpory 
inovácií v klastri je rozvoj výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Podniky v klastri vní-
majú zreteľnejšie a rýchlejšie nové technológie, prevádzkové a dodávateľské možnosti tiež 
aj nové potreby zákazníkov. Stálym kontaktom medzi sebou sa podniky rýchlo dozveda-
jú o vyvíjajúcich sa technológiách, dostupných súčiastkach, strojoch, nových službách 
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a marketingových koncepciách. Do inovácií sa môže zapájať spoločne viacej podnikov 
a podieľať sa tak na nákladoch potrebných pre vývoj nových výrobkov a technológií. 
Vytvárajú sa silné väzby podnikov s vedcami, výskumníkmi a vývojovými pracovníkmi, 
dochádza k vzájomnej inšpirácii a často v súvislosti s prierezovosťou klastra k efektu „pre-
lievania“, kedy napr. technológie v jednom odbore alebo odvetví môžu byť novo využité 
v doplnkovom alebo úplne inom priemyselnom odbore.

Tlak na inovácie sa zvyšuje a členovia klastra môžu na tento tlak reagovať čerpaním 
vnútorného potenciálu klastra zahŕňajúceho mladé talenty, vybudované vzťahy s vyso-
kými školami, výskumnými pracoviskami, akumulované informácie, dodávateľov a in-
fraštruktúru, prístup ku grantovému fi nancovaniu a zdieľaniu spoločného rizika s part-
nermi (PRŮMYSLOVÉ KLASTRY, 2005).

Cieľom práce je identifi kovanie regionálnych paradoxov v rámci podnikov lesníckeho 
sektora na úrovni regiónov Slovenskej republiky v oblasti potenciálnych klastrov – ino-
vačných sietí, predstavujúcich efektívny systém pre podporu inovácií na princípe syner-
gického efektu. 

2. MATERIÁL A METODIKA
Prostredníctvom analyticko-syntetickej metódy, spájajúcej prístupy k problematike 

inovačných systémov v sektore lesníckych služieb, kde prostredníctvom analýzy skú-
maných javov a procesov rozoberieme problematiku inovácií a inovačného systému, 
v nadväznosti na zoskupovanie a vzájomnú spoluprácu v rámci potenciálnych klastrov 
v sektore lesníckych služieb na regionálnej úrovni Slovenskej republiky, sme rozobrali 
túto problematiku na jednotlivé časti a deskriptívnou metódou sme následne analyzovali 
ich vzájomné vzťahy, za účelom identifi kácie inovačných paradoxov v rámci sledovanej 
úrovne. 

Klasifi kácia podnikov poskytujúcich služby v lesníctve bola realizovaná prostredníc-
tvom zberu a analýzy relevantných informácií z Registra účtovných závierok Ministerstva 
fi nancií Slovenskej republiky pre tvorbu databázy údajov, pričom kritériami vyhľadáva-
nia bolo osem krajov SR a číselné kódy podtried, do ktorých podľa štatistickej klasifi kácie 
ekonomických činností SK NACE spadajú dané podniky. 
Pomocou analýzy štatistických údajov z vytvorenej databázy (počet podnikov, poskytu-
júcich služby v lesníctve v regiónoch a v SR, celkový počet podnikov v regiónoch a SR) sa 
vypočíta koefi cient lokalizácie LQ, ktorý udáva, koľkokrát je podiel podnikov odvetvia 
pôsobiacich v regióne vyšší než priemer štátu, pre identifi káciu kľúčových regiónov zo-
skupovania podnikov poskytujúcich lesnícke služby. 
Vzorec pre výpočet LQ, defi novaný PORTEROM (1998) modifi kovaný na počet podnikov:

LQ = —
xi/X
yi/Y

kde:
LQ – koefi cient lokalizácie v regióne,
xi – počet podnikov, podnikajúcich v odvetví v danom regióne,
X – celkový počet podnikov v regióne,
yi – počet podnikov, podnikajúcich v danom odvetví v SR,
Y – celkový počet podnikov v SR.
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Regionálne klastre potenciálne existujú tam, kde existujú skupiny prepojených od-
vetví s LQ vyšším ako 1. Koefi cient lokalizácie ukáže, kde má klaster alebo priemyselný 
sektor obzvlášť veľké zastúpenie. Čím je koefi cient lokalizácie klastra väčší ako jeden, tým 
dané umiestnenie (lokalita) je viac špecializované na dané odvetvia v rámci krajiny, čo 
však môže byť aj vo viacerých lokalitách krajiny súčasne. Následne sa identifi kujú kľúčové 
regióny vhodné pre klaster v sektore lesníckych služieb. 

Následne sme sa zamerali aj na zmapovanie inovačnej aktivity podnikov poskytujú-
cich služby v lesníctve pod právnou formou spoločnosti s ručením obmedzeným v účtov-
nom období 2012 a identifi káciu regiónov s najvyššou a najnižšou inovačnou aktivitou 
v oblasti hmotných inovácií v danom období. Pri hodnotení inovačnej aktivity sme vychá-
dzali predpokladu a z teoretických východísk inovácií, kde inovácie sú defi nované ako 
kvantitatívne alebo kvalitatívne účelové zmeny vo fungovaní podnikového systému vzťahujú-
cu sa na akúkoľvek oblasť jeho činnosti, ktorá prinesie úžitok, vychádzajúc z predpokladu, 
že podnikatelia neinvestujú fi nančné prostriedky do hmotného vybavenia podniku bez 
následného úžitku, čím teda každé investované Euro predstavuje investíciu do inovácií. 
Informácie o takto chápaných inovácií s investíciami sme opäť čerpali z Registra účtov-
ných závierok Ministerstva fi nancií SR. Zo súvah zverejnených jednotlivými účtovnými 
jednotkami sme zistili hodnoty položky majetku za účtovné obdobia 2012 a 2011, a ná-
sledne sme vyčíslili medziročný rozdiel (tzn. nárast resp. pokles) v tejto položke v daných 
spoločnostiach, ktorý vypovedá o inovačnej aktivite v kategórii hmotných inovácií týchto 
subjektov vo vybranom období. Pri formulácií záverov sme vychádzali z konštatovania, 
že kladná hodnota tohto rozdielu vypovedá o pozitívnej inovačnej aktivite podniku. Na-
opak, v prípade dosiahnutia negatívneho rozdielu, tzn. položka majetku dosahuje vyššie 
hodnoty v účtovnom období 2011 v porovnaní s účtovným obdobím 2012, suma oprávok 
presiahla sumu investičného kapitálu do hmotných inovácií, resp. môžeme predpokladať, 
že dané subjekty inovácie nerealizovali.

Pre naplnenie cieľa práce, identifi kovanie regionálnych paradoxov v rámci podni-
kov lesníckeho sektora na úrovni regiónov Slovenskej republiky v oblasti potenciálnych 
klastrov – inovačných sietí predstavujúcich efektívny systém pre podporu inovácií na 
princípe synergického efektu, sme použili metódu porovnávania hodnoty investícií do 
inovácií v rámci krajov hodnotených spoločností (spoločností s ručením obmedzeným) 
a koncentrácie týchto spoločností v rámci sektora. 

Samotnú hodnotu synergického efektu inovačných sietí  –  klastrov, predstavujúcich 
efektívny systém pre podporu inovácií, sme sledovali integrálnym ukazovateľom prag-
matickej hodnoty inovačnej aktivity v rámci krajov hodnotených spoločností a koncen-
trácie týchto spoločností v rámci sektora, ako aj lesnatosťou samotných krajov, ako súčtu 
poradí dosahovaných hodnôt sledovaných kritérií. 

3. VÝSLEDKY
Na území Slovenska evidujeme celkovo 21 694 fi riem poskytujúcich služby v lesníc-

tve. Na území Slovenskej republiky pôsobí najviac fi riem poskytujúcich služby v lesníctve 
v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, čo vyplýva z faktu, že práve tieto regióny sa vy-
značujú najväčšou výmerou lesných pozemkov v SR. Pomerne veľký počet fi riem môžeme 
zaznamenať taktiež v Košickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Menej podnikov má sí-
dlo v rámci Nitrianskeho, Trnavského, či Bratislavského kraja, čo možno taktiež pripísať 
celkovej výmere lesných pozemkov, ktorá je práve v týchto územiach najmenšia v rámci 
SR (Tabuľka 1).
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Tabuľka 1 Klasifi kácia podnikov poskytujúcich služby v slovenskom lesníctve podľa krajov

Kraj BB BA KE NR PO TN TT ZA

Počet podnikov 5 777 380 3 177 804 6 120 1 976 609 2 883

Pomocou týchto údajov bol vypočítaný lokalizačný koefi cient, ktorý svojou hodnotou 
poukazuje, kde existujú skupiny prepojených podnikov (LQ vyšší ako 1), resp. potenciál-
ne klastre na Slovensku v rámci jednotlivých krajov (Tabuľka 2). 

Tabuľka 2 Koefi cient lokalizácie pre jednotlivé kraje SR v sektore lesníckych služieb

Kraj BB BA KE NR PO TN TT ZA

LQ 2,42 0,09 1,32 0,31 2,19 0,92 0,28 1

Uvedený prieskum na základe dosiahnutých výsledkov znázornených v Tab. 1 určil 
aktuálne pozície klastrov v SR, resp. miestne zoskupenia podnikov poskytujúcich služby 
v lesníctve. Na tomto základe je potrebné vytvoriť víziu preferovanej budúcnosti klastra 
v sektore lesníckych služieb, pričom v zmysle realizovaného prieskumu možno za kľúčo-
vé regióny považovať Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Značný potenciál pre 
vytvorenie klastra sme zaznamenali taktiež v Žilinskom kraji, kde LQ nadobúda hodnotu 
rovnú jednej. Ktorý z týchto krajov má najväčší význam pre sektor lesníckych služieb však 
koefi cient lokalizácie presnejšie nešpecifi kuje – udáva len momentálny – statický stav 
jednotlivých odvetví.

V súvislosti s prieskumom objemu inovácií sme sa zamerali na podniky poskytujúce 
služby v lesníctve, ktoré podnikajú pod právnou formou s. r. o., nakoľko práve tieto majú 
povinnosť zverejňovať účtovné závierky (v rámci nich súvahu, výkaz ziskov a strát a po-
známky) za jednotlivé účtovné obdobia. Zároveň ide o najviac preferovanú formu podni-
kania v sektore lesníckych služieb v rámci obchodných spoločností. 

Inovačnú aktivitu v oblasti investičných inovácií podnikov z hľadiska jednotlivých 
krajov SR zachytáva Tabuľka 3, pričom z výsledkov sú zrejmé značné regionálne 
rozdiely.

Tabuľka 3 Investičné inovácie spoločností z regionálneho hľadiska

Kraj

Hodnota položky majetku (€)

Účtovné obdobie 
Rozdiel

2012 2011

BB 35 716 277 33 808 277 1 908 000

BA 3 919 160 3 008 024 911 136

KE 20 245 995 20 846 969 –600 974

NR 10 343 729 10 550 791 –207 062

PO 32 356 435 30 305 171 2 051 264

TN 9 795 953 8 845 860 950 093

TT 6 537 300 6 767 908 –230 608

ZA 12 335 929 11 314 833 1 021 096

Spolu 131 250 778 125 447 833 5 802 945
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Ako dokumentuje Tabuľka 3, najvyššie hodnoty investícií do hmotných inovácií za-
znamenávame v podnikoch v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Najnižšie sú v Ko-
šickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. 

Pre identifi kovanie regionálnych paradoxov v rámci podnikov lesníckeho sektora na 
úrovni regiónov Slovenskej republiky v oblasti potenciálnych klastrov – inovačných sietí 
predstavujúcich efektívny systém pre podporu inovácií na princípe synergického efektu, 
sme porovnali inovačnú aktivitu s podielom podnikov odvetvia pôsobiacich v regióne. 
voči priemeru štátu – LQ – potenciálnymi klastrami, predstavujúcimi myslené inovač-
ného siete efektívneho systému podpory inovácií. Pre korektnú porovnateľnosť sú vy-
počítané hodnoty lokalizačného koefi cientu spoločností s ručením obmedzeným, ktorý 
predstavuje analogický stav, ako LQ pre všetky podniky lesníckeho sektora na úrovni 
regiónov SR (Tabuľka 4).

Tabuľka 4 Identifi kovanie regionálnych paradoxov v rámci podnikov lesníckeho sektora

Kraj BB BA KE NR PO TN TT ZA

Inovačná aktivita (mil. €) 1,908 0,911 –0,601 –0,207 2,051 0,951 –0,236 1,021

LQ s. r. o. 2,54 0,19 1,06 0,51 2,20 1,02 0,56 1,57

Na základe uvedeného možno identifi kovať regionálne paradoxy v rámci podnikov 
lesníckeho sektora na úrovni regiónov Slovenskej republiky, vychádzajúc zo skutočnos-
ti „kde je najviac sústredených podnikov – inovačných sietí, resp. klastrov ako nositeľov 
inovácií, bude aj najviac investovaných prostriedkov do inovácií.“

Pozornosť vzbudzujú hodnoty dosiahnuté v Košickom kraji, kde na jednej strane tento 
región považujeme za strategický vo vzťahu k vzniku klastra v danom sektore, pretože vy-
kazuje existenciu skupiny prepojených podnikov, no na strane druhej, podniky pôsobiace 
v kraji vykazujú v sledovanom účtovnom období nepriaznivé hodnoty v oblasti investícií 
do hmotných inovácií, resp. najnižšie hodnoty spomedzi všetkých krajov v SR. V týchto 
podnikoch suma oprávok presiahla hodnotu investičného kapitálu, na základe čoho mož-
no predpokladať, že subjekty v sledovanom období hmotné inovácie nerealizovali, resp. 
nemali rozsiahlejší charakter a oprávky k predošlým hmotným inováciám presiahli inves-
tovaný kapitál do inovácií. Presný opak sa vyskytuje v Bratislavskom kraji, kde napriek 
veľmi malej koncentrácii podnikov daného sektora, sa tu v priemere na podnik investoval 
do inovácií vysoký kapitál. Danú situáciu, vzhľadom na už uvedené skutočnosti synergic-
kého efektu podpory inovácií prostredníctvom inovačných sietí – klastrov, možno označiť 
pojmom „inovačný paradox“, aj keď v prípade Bratislavského kraja je to skôr regionálne 
špecifi kum koncentrácie kapitálu na Slovensku a nie „inovačný paradox“, kde vzhľadom 
na koncentráciu kapitálu platia aj iné pravidlá pre podporu inovácií ako v ostatných kra-
joch Slovenska. 

Pre určenie hodnoty inovačnej aktivity podnikov poskytujúcich služby v lesníctve sme 
použili integrálny ukazovateľ hodnoty, kde pre jeho vyčíslenie sme brali do úvahy koncen-
tráciu hodnotených spoločností, ich inovačnú aktivitu a lesnatosť v rámci krajov Sloven-
skej republiky, ktoré sú zhrnuté v matici viackriteriálneho hodnotenia (Tabuľka 5).
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Tabuľka 5 Matica viackriteriálneho hodnotenia

Kraj
Inovačná 
aktivita 
(mil. €) 

Poradie LQ s.r.o. Poradie Lesnatosť Poradie

BB 1,9080 7 2,5400 8 0,4910 6

BA 0,9111 4 0,1900 1 0,3660 4

KE –0,6010 1 1,0600 5 0,3960 5

NR –0,2071 3 0,5100 2 0,1520 2

PO 2,0513 8 2,2000 7 0,4920 7

TN 0,9509 5 1,0200 4 0,4920 7

TT –0,2361 2 0,5600 3 0,1570 3

ZA 1,0211 6 1,5700 6 0,5590 8

Povaha kritéria +1 +1 +1

Samotná hodnota synergického efektu inovačných sietí – klastrov, predstavujúcich 
efektívny systém pre podporu inovácií, ako prezentuje Tabuľka 6, je najvyššia v Prešov-
skom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. 

Tabuľka 6 Synergický efekt inovačných sietí

Kraj BB BA KE NR PO TN TT ZA
Integrálny 
ukazovateľ 21 9 11 7 22 16 8 20

Poradie 2 7 5 8 1 4 6 3

4. ZÁVER 
V posledných rokoch sa v lesnom hospodárstve Slovenskej republiky vytvorila 

a značne rozšírila podnikateľská sféra, ktorú tvoria podniky poskytujúce služby v lesníc-
tve. Predložená práca vo svojej prvej časti prináša klasifi káciu podnikov pôsobiacich na 
trhu s lesníckymi službami, z ktorej vyplýva, že najväčší počet týchto podnikateľských 
subjektov zaznamenávame v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji, ktoré 
zároveň považujeme za kľúčové regióny pre potenciálny klaster v danom sektore ako aj 
mapovanie vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi poskytujúcimi služby v lesníctve 
opierajúc sa o poznanie všeobecných zákonitostí vývoja a fungovania v tejto oblasti, ako 
aj všeobecných zákonitostí fungovania klastrov a inovačného systému. Na základe ziste-
ných skutočností môžeme konštatovať že, za najvýznamnejšie prvky inovačného systému 
v sektore lesníckych služieb možno označiť verejné inštitúcie na lokálnych, regionálnych, 
národných a nadnárodných úrovniach, ako aj výskumu a vzdelávanie.

Ako konštatuje PALUŠ ET AL. (2011), špecifi kom na trhu s lesníckymi službami je sku-
točnosť, že na tieto externé subjekty sa presúvajú hlavné výrobné činnosti (pestovné prá-
ce, ťažba dreva) a nie vedľajšie činnosti, ktoré sa bežne v iných sektoroch outsourcujú.  
Na inovačné aktivity preto významne vplývajú zvláštnosti výroby v lesnom hospodárstve, 
ako napríklad sezónnosť pestovnej činnosti, náhodnosť kalamitných ťažieb a pod. Zavá-
dzanie inovácií zároveň ovplyvňuje veľkosť špecifi ckých investícií a podmienky za kto-
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rých by sa tieto investície realizujú. Inovácie sa postupne stávajú hlavnou hybnou silou 
úspechu v mnohých podnikateľských aktivitách a sektoroch. Predstavujú predovšetkým 
zdroj dlhodobého zisku, podnikateľského úspechu, konkurenčnej výhody, prácu na bu-
dúcnosti podniku, súčasť jeho strategického riadenia, kľúčový proces fi rmy (KOŠTURIAK, 
CHAĽ, 2008).

Záverom práca poukazuje na regionálne rozdiely v objeme investícií do hmotných 
inovácií v sledovanom období. Možno dokumentovať, že najviac inovovali fi rmy pôsobia-
ce v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji, čo ešte viac posilňuje strategickú 
pozíciu týchto regiónov vo vzťahu k vytvoreniu klastra v sektore lesníckych služieb. Para-
doxom je, že Košický kraj, ktorý podľa lokalizačného koefi cientu uzatvára trojicu kľúčo-
vých regiónov v súvislosti s tvorbou potenciálneho klastra v sektore, vykazuje negatívnu 
inovačnú aktivitu, tzn. môžeme predpokladať, že podniky v tomto regióne v sledovanom 
období neinovovali, resp. suma oprávok dosiahla vyššiu hodnotu ako investičný kapitál 
do inovácií. Rovnako paradoxná je ale opačná situácia v Bratislavskom, kde je vysoká 
inovačná aktivity pri nízkej koncentrácií podnikov v regióne, predstavujúca regionálne 
špecifi kum koncentrácie kapitálu.
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MOŽNOSTI VÝROBY ENERGIE V REŤAZCI 
RECYKLÁCIE VÝROBKOV Z DREVA

MILAN ORAVEC, MARIÁN SLAMKA

ABSTRACT

The paper deals with the possibilities of energy production in the chain of wood products 
recycling. These are nearly 8 % of the municipal waste. The quantity is nowadays of signi-
fi cantly increasing trend especially for the shortening period of furniture used by the ori-
ginal purchaser. Just a waste of furniture in Slovakia annually produces. Nearly 320,000 
tonnes of the waste furniture is produced annually. Although the energy production from 
the wood products is generally considered as less valuable way of wood raw material recy-
cling, wood products of all categories can be used for its production, according to the ca-
tegorization contribution. Crucial factors infl uencing a reassessment are involved in the 
paper. It can be stated that in Slovakia there are neither economic nor legislative reasons 
for the wood products recycling, while its annual output represents the energy equivalent 
to 5.1 TJ. 

Kľúčové slová: recyklácia, energetika, downcycling, upcycling,
Key words: recycling, energetics, downcycling, upcycling,

1. ÚVOD
Odpadové hospodárstvo ako priemyselné odvetvie pri dobrej organizácii technolo-

gických činností a pravidelne iniciovanej angažovanosti (akvizícii obyvateľov) môžu po-
skytnúť aj nezanedbateľné množstvo pracovných príležitostí priamo v regiónoch, osobit-
ne pre občanov s nedostatočnou kvalifi káciou pre iné pracovné aktivity a môže výrazne 
zmeniť aj ekonomiku regiónov zvýšením hospodárskej aktivity a v konečnom dôsledku 
zvýšiť príjmy obcí do ich rozpočtu.

Základné princípy dobre riadeného odpadového hospodárstva štátu a obcí sú (1):
Minimalizácia množstva vznikajúceho odpadu a jeho škodlivosti.
Opätovné použitie výrobkov a obalov po skončení doby ich používania.
Separovanie (triedenie) odpadu pre recykláciu a kompostovanie.
Následne energetické využitie.
Skladovanie odpadu až ako posledná možnosť.

2. SÚČASNÝ STAV
Na Slovensku nie sú k dispozícii reálne štatistické údaje o množstve a výskyte drevné-

ho odpadu alebo výrobkov z dreva po skončení doby ich používania. Drevný komunálny 
odpad tvorí z celkového objemu komunálneho odpadu cca 7,8 %, t. Na Slovensku vzniká 
v súčasnej dobe ročne ako odpad približne cca 320 000 ton nábytku po skončení doby 
jeho používania pri priemernej jeho súčasnej dobe používania 22 rokov, z toho približne 
7 % (cca 22 400 ton) je nábytok v dobrej a vyhovujúcej kvalite pre ďalší predaj (2). Množ-

•
•
•
•
•
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stvo starého nábytku po skončení jeho využívania prvým majiteľom má výrazne stúpajúci 
trend. U tejto komodity došlo v priebehu druhej poloviny 20. storočia k zásadnej zmene 
doby životnosti (životného cyklu). Ak v polovici storočia, po skončení 2. svetovej vojny, 
doba životnosti nábytku bola cca 50 rokov, koncom 20. storočia sa doba životnosti skráti-
la na menej ako polovicu, pričom jedna generácia obmieňa nábytok priemerne 3x v prie-
behu života. Tento trend sa zrýchľuje a v priebehu nasledovných približne 20 rokov sa 
skráti na cca 15 rokov. Výrazne sa zvýšila u nás aj obmena kancelárskeho nábytku, najmä 
po politických a hospodárskych zmenách začiatkom deväťdesiatych rokov. Priemerná ži-
votnosť investorského kancelárskeho nábytku v prvom cykle jeho používania klesla od 
roku 1990 z cca 20 rokov na súčasných cca 10 rokov, u hotelového a reštauračného nábyt-
ku bol interval jeho obmeny okolo roku 1990 priemerne 12 rokov, v súčasnej dobe je cca 
8 –10 rokov a menej. V stavebnom priemysle vzniká stavebnou a demolačnou činnosťou 
na Slovensku ročne cca 30 000 ton odpadového dreva, čo je cca 15 % z celkového objemu 
stavebného odpadu (3). V týchto údajoch nie je podchytené množstvo tohto odpadu na 
čiernych skládkach. Pri predpokladanom zvyšovaní podielu dreva na novobudovaných 
objektoch a najmä s nárastom objemu výstavby obytných drevostavieb a objektov dreve-
nej záhradnej architektúry, čo je v súlade s celoeurópskym trendom, je predpoklad náras-
tu tejto komodity v priebehu nasledovných rokoch rádovo.

Drevených športových potrieb po skončení doby ich používania pre recykláciu vzniká 
ročne cca 2 400 ton (4).

Drevených výrobkov po skončení doby používania z exteriérov vzniká na Slovensku 
cca 2 300 ton ročne (4).

Celková bilancia výskytu výrobkov z dreva po skončení doby ich používania 
v SR (4):

Drevený komunálny odpad TKO        133 000 ton/rok
Starý nábytok             320 000 ton/rok

z toho nábytok dobrej kvality            21 700 ton/rok
Drevený stavebný odpad (krovy, dvere, okná, 
podlahy a obklady, drevené prístavby a nadstavby)      30 000 ton/rok
Drevené odpady z drevovýroby (piliny, hobliny, odrezky)   387 800 ton/rok
Drevené odpady z drevovýroby (kôra a odpadové drevo)   226 700 ton/rok
Drevené obaly /drevené palety a debne, prepravky,
káblové bubny                   9 600 ton/rok
Drevené výrobky z exteriérov a záhradnej architektúry        2 300 ton/rok
Drevené športové potreby a drevené hračky           2 400 ton/rok

V tejto bilancii nie sú zahrnuté objemy drevného odpadu na čiernych skládkach.

3. KATEGORIZÁCIA A MOŽNOSTI VYUŽITIA VÝROBKOV 
Z DREVA

Výrobkami z dreva pre účely tejto štúdie sa rozumejú najmä nasledovné 
produkty:

drevený nábytok,
drevené konštrukčné prvky stavieb (strešné konštrukcie, podlahy, obklady, drevené 
stropné konštrukcie, drevené prístavby a nadstavby),
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drevené stavebno-stolárske výrobky (okná, dvere),
drevostavby a drevené záhradné stavby (drevené chata, pergoly, altány, karkapoty 
a ostatné drevené prvky záhradnej architektúry),
drevené pomocné konštrukcie pre stavby (výstuže, debnenie, lešenie a lešenárske po-
dlážky),
drevené športové potreby,
veľkoplošné materiály na báze dreva (preglejky, drevotrieskové a drevovláknité dosky, 
latovky a pod.).

Výrobok z dreva alebo z lignocelulózových materiálov po skončení 
doby používania môže byť recyklovaný – opätovne zhodnotený alebo 
využitý v nasledovných stupňoch (1):

Opakovaný predaj,
Renovácia, príp. aj oprava a ďalšie využívanie pôvodným majiteľom alebo nasledovný 
opakovaný predaj (second hand),
Spracovanie na iný nový výrobok s novou úžitkovou hodnotou a nasledovný predaj 
ako nového výrobku,
Energetické využitie (spôsob závisí od miery kontaminácie chemickými látkami),
Solidifi káciu (chemicky kontaminované drevené výrobky nebezpečnými alebo karci-
nogénnymi látkami)
Uloženie na skládke tuhého komunálneho odpadu (druh skládky podľa miery kon-
taminácie), len v tých prípadoch a u tých komodít, u ktorých v súčasnej dobe a pri 
súčasnej úrovni poznania nie je k dispozícii nijaká iná vhodná technológia ich opä-
tovného zhodnotenia alebo nie je dostatočná kapacita na ich využitie energetického 
alebo solidifi káciou.
Dôležitým predpokladom pre úspešné organizované a účelovo riadené bezpečné 

zhodnocovanie drevených výrobkov po skončení doby ich používania je ich kategorizácia 
podľa miery ich kontaminácie chemickými látkami a nasledovné stanovenie v reálnom 
čase vhodných, environmentálne bezrizikových technologických postupov ich transfor-
mácie.

Kategorizácia drevených výrobkov po skončení doby ich používania 
podľa druhu a miery ich chemickej záťaže:
A I – drevo po skončení doby používania bez povrchových úprav, iba mechanicky opra-

cované, ktoré bolo počas používania len nevýznamne znečistené chemicky neškod-
nými látkami.

A II – drevo po skončení doby používania lepené, morené, vrstvené, lakované alebo od-
borne opracované bez halogenorganických materiálov a impregnácie.

A III – drevo po skončení doby používania s halogenorganickými materiálmi v lepených 
spojoch a vrstvách, ale bez ochranných napúšťadiel (impregnácie).

A IV – drevo po skončení doby používania ošetrené ochrannými napúšťadlami (impreg-
náciou a všetko drevo, ktoré pre rozsah a druh svojho chemického zaťaženia nie je 
možné zaradiť do kategórií A I, A II a A III s výnimkou dreva s obsahom polychloro-
vaných bifenylov / terfenylov.

PCB drevo – drevo po skončení doby používania opatrené vrstvami a/alebo povrchovou 
úpravou polychlorovanými bifenylmi / terfenylmi, ktoré obsahuje viac ako 50 mg 
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PCB/PCT na 1 kg dreva, napr. PCB ochranou opatrené protihlukové steny, ktoré je 
možné zhodnotiť výhradne termicky za vysokých teplôt na osobitne pre tento účel 
certifi kovaných spaľovacích zariadenia (napr. cementárne, kde teplota pri výrobe 
cementu dosahuje 1300 – 1500 ˚C). Pre zhodnocovanie tejto komodity je záväzná 
Smernica Rady ES č. 1991/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpa-
doch.

Výrobkami z dreva po skončení doby používania sa v zmysle tejto kategorizácie rozu-
mejú všetky drevené výrobky, v ktorých podiel dreva alebo materiálov na báze drevných 
vlákien je vyšší ako 50 % hmotnostných

Súčasné technológie a postupy zhodnocovania výrobkov z dreva po 
skončení doby ich používania podľa komodít (1):

Odpady z drevovýroby
Odrezky, piliny, hobliny, kôra z masívneho dreva: spracovávajú sa mechanicky na 
drvičoch, mlynoch a roztrieskovačoch s nasledovnou homogenizáciou na triesky pre 
výrobu nových drevotrieskových dosák alebo na výrobu energonosičov – drevených 
brikiet a peliet. Kôra sa spracováva po rozdrvení a homogenizácii na mulčovacie 
hmoty alebo sa kompostuje.
Odrezky, piliny, hobliny z aglomerovaných drevných materiálov a povrchovo upra-
vených drevených dielcov: spracovávajú sa mechanicky na drtičoch, mlynoch a roz-
trieskovačoch na triesky pre výrobu nových drevotrieskových dosák.

Obaly z dreva
Palety z masívneho dreva: zachovalé palety sa repasujú a vracajú do obehu, ťažko 
poškodené sa rozoberajú na jednotlivé dielce a spracovávajú sa mechanicky na drti-
čoch, mlynoch a roztrieskovačoch s následnou homogenizáciou na triesky pre výrobu 
nových drevotrieskových dosák alebo na výrobu energonosičov – drevených brikiet 
a peliet.
Palety z aglomerovaných drevných materiálov: zachovalé palety sa repasujú a vracajú 
do obehu, ťažko poškodené sa rozoberajú na jednotlivé dielce a spracovávajú sa me-
chanicky na drvičoch, mlynoch a roztrieskovačoch s následnou homogenizáciou na 
triesky pre výrobu nových drevotrieskových dosák.
Ostatné drevené palety z chemickou záťažou: používajú sa výhradne na termické vyu-
žitie – výroba tepelnej alebo elektrickej energie s prípadným mechanickým predspra-
covaním na homogenizované energetické štiepky.
Drevené debne a prepravky z masívneho dreva: zachovalé debne a prepravky sa repa-
sujú a vracajú do obehu, ťažko poškodené sa rozoberajú na jednotlivé dielce a spraco-
vávajú sa mechanicky na drvičoch mlynoch a roztrieskovačoch s následnou homo-
genizáciou na triesky pre výrobu nových drevotrieskových dosák alebo na výrobu 
energonosičov – drevených brikiet a peliet.
Debny a prepravky z drevných aglomerovaných materiálov: zachovalé debny a pre-
pravky sa repasujú a vracajú do obehu, ťažko poškodené sa rozoberajú na jednotlivé 
dielce a spracovávajú sa mechanicky na drvičoch, mlynoch a roztrieskovačoch s na-
sledovnou homogenizáciou na triesky pre výrobu nových drevotrieskových dosák.
Prepravky na ovocie, zeleninu a ozdobné rastliny z masívneho dreva: zachovalé pre-
pravky sa repasujú a vracajú do obehu, ťažko poškodené sa rozoberajú na jednotlivé 
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dielce a spracovávajú sa mechanicky na drvičoch, mlynoch a roztrieskovačoch s na-
sledovnou homogenizáciou na triesky pre výrobu nových drevotrieskových dosák 
alebo na výrobu energonosičov – drevených brikiet a peliet.
Drevené obaly na muníciu: zachovalé muničné obaly sa repasujú a vracajú do obehu, 
ťažko poškodené sa rozoberajú na dielce a po rozdrvení na drvičoch sa využívajú vý-
hradne na termické využitie – výrobu tepelnej alebo elektrickej energie s prípadným 
mechanickým predspracovaním na homogenizované energetické štiepky.
Káblové bubny z masívneho dreva: zachovalé káblové bubny sa repasujú a vracajú do 
obehu, ťažko poškodené sa rozoberajú na jednotlivé dielce a spracovávajú sa mecha-
nicky na drvičoch, mlynoch a roztrieskovačoch s nasledovnou homogenizáciou na 
triesky pre výrobu nových drevotrieskových dosák alebo na výrobu energonosičov 
– drevených brikiet a peliet.

Drevo zo stavieb
Pomocné drevené konštrukcie pre stavby z masívneho dreva bez povrchovej úpravy: 
spôsob ďalšieho materiálového zhodnotenia závisí od rozmerov jednotlivých kon-
štrukčných prvkov a ich zachovalosti po skončení doby ich používania. Zachovalé 
veľkorozmerové dielce sa po piliarskom predspracovaní na rezivo využívajú v nábyt-
kárskej výrobe alebo na výrobu drevených krycích alebo ozdobných líšt, malorozme-
rové dielce a veľkorozmerové dielce ťažko poškodené sa spracovávajú mechanicky na 
drvičoch, mlynoch a roztrieskovačoch s nasledovnou homogenizáciou na triesky pre 
výrobu nových drevotrieskových dosák alebo na výrobu energonosičov – drevených 
brikiet a peliet. Pred spracovaním je potrebné odseparovať nedrevené súčiastky.
Pomocné drevené konštrukcie z aglomerovaných drevných materiálov alebo povr-
chovo upraveného masívneho dreva: rozoberajú sa na jednotlivé dielce a spracováva-
jú sa mechanicky na drvičoch, mlynoch a roztrieskovačoch s nasledovnou homoge-
nizáciou na triesky pre výrobu nových drevotrieskových dosák. Pred spracovaním je 
potrebné odseparovať nedrevené súčiastky.

Demolácie stavebných objektov
Drevené vnútorné obklady, podlahy, stropy, podhľady, schodištia, vnútorné dvere 
a zárubne, krycie a ozdobné lišty, vnútorné stĺpy a drevené konštrukcie (bez škod-
livého znečistenia): zachovalé výrobky a dielce sa buď repasujú a opravujú alebo sa 
z nich vyrábajú nové výrobky na predaj, silne poškodené sa rozoberajú na jednotlivé 
dielce a spracovávajú sa mechanicky na drvičoch, mlynoch a roztrieskovačoch s na-
sledovnou homogenizáciou na triesky pre výrobu nových drevotrieskových dosák. 
Pred spracovaním je potrebné odseparovať nedrevené súčiastky.
Drevené tepelne a zvukovo izolačné dosky s povrchovou úpravou na báze PCB: po 
rozdrvení výhradne na termické využitie vo vhodných, na tento účel certifi kovaných, 
spaľovacích zariadeniach, napr. cementárne a pod.
Drevotrieskové dosky stavebné: spracovávajú sa mechanicky na drvičoch, mlynoch 
a roztrieskovačoch na triesky pre výrobu nových drevotrieskových dosák.
Drevené prvky nosných konštrukcií: zachovalé konštrukčné prvky bez hniloby, prí-
tomnosti drevokazného hmyzu a bez povrchovej úpravy sa využívajú po očistení 
v stolárstve na výrobu nových výrobkov, poškodené s prítomnosťou hniloby a/alebo 
drevokazného hmyzu sa s povrchovou úpravou výhradne, po rozrezaní a prípadne 
rozdrvení na energetické štiepky, len pre termické využitie.
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Drevené krovy a strešné dosky: zachovalé krovy a strešné dosky bez hniloby, prítom-
nosti drevokazného hmyzu a s povrchovou úpravou výhradne, po rozrezaní a prípad-
ne rozdrvení na energetické štiepky, len pre termické využitie. Pred spracovaním je 
potrebné odseparovať nedrevené súčiastky.
Drevené okná, drevené okenice, drevené dvere: zachovalé okná, okenice a vchodové 
dvere bez hniloby a prítomnosti drevokazného hmyzu sa repasujú a vracajú sa k opa-
kovanému využitiu v menej hodnotných stavbách, poškodené s prítomnosťou hni-
loby a/alebo drevokazného hmyzu výhradne, po rozrezaní a prípadne rozdrvení na 
energetické štiepky, len pre termické využitie. Sklo a ostatné nedrevené súčiastky sa 
separujú osobitne.
Impregnované stavebné drevo z exteriéru: po rozrezaní a prípadnom rozdrvení na 
energetické štiepky výhradne na termické využitie. Pred spracovaním je potrebné od-
separovať nedrevené súčiastky.
Stavebné a demoličné drevo so škodlivým znečistením: po rozrezaní a prípadnom 
rozdrvení na energetické štiepky výhradne na termické využitie.

Impregnované drevené výroby pre exteriéry
Drevené železničné podvaly: po rozmanipulovaní a prípadnom rozdrvení na energe-
tické štiepky výhradne na termické využitie za vysokých teplôt na osobitne pre tento 
účel certifi kovaných spaľovacích zariadeniach (napr. cementárne, kde teplota pri vý-
robe cementu dosahu 1300 – 1500 °C).
Drevené elektrické, telefónne a chmeľové stĺpy: po rozmanipulovaní a prípadnom roz-
drvení na energetické štiepky výhradne na termické využitie za vysokých teplôt na 
osobitne pre tento účel certifi kovaných spaľovacích zariadeniach (napr. cementárne, 
kde teplota pri výrobe cementu dosahuje 1300 – 1500 °C.
Drevené výrobky záhradnej architektúry, pre poľnohospodárstvo, impregnovaný zá-
hradný nábytok: zachovalé výrobky záhradnej architektúry bez hniloby a prítomnosti 
drevokazného hmyzu sa repasujú a vracajú sa k opakovanému využitiu, poškodené 
s prítomnosťou hniloby a/alebo drevokazného hmyzu výhradne, po rozrezaní a prí-
padne rozdrvení na energetické štiepky, len pre termické využitie.

Nábytok
Nábytok z masívneho dreva bez povrchovej úpravy: zachovalý nábytok po očistení 
a/alebo drobných opravách buď do second hand obchodov k opakovanému predaju 
(remarketing) alebo do sociálnej siete. Znehodnotený, ťažko poškodený nábytok po 
rozobratí na jednotlivé dielce sa spracováva mechanicky na drvičoch, mlynoch a roz-
trieskovačoch s následnou homogenizáciou na triesky pre výrobu nových drevotries-
kových dosák alebo na výrobu energonosičov – drevených brikiet a peliet (downcyk-
ling). Sklo a nedrevené súčiastky sa seprarujú osobitne. Zachovalé dielce sa používajú 
na výrobu nového nábytku alebo drobných drevených výrobkov.
Drevený nábytok z aglomerovaných drevných materiálov bez obsahu halogenorga-
nických látok: zachovalý nábytok po očistení a/alebo drobných opravách buď do se-
cond hand obchodov k opakovanému predaju (remarketing) alebo do sociálnej siete. 
Znehodnotený, ťažko poškodený nábytok sa rozoberá na jednotlivé dielce. Znehod-
notené dielce sa spracovávajú mechanicky na drvičoch, mlynoch a roztrieskovačoch 
s nasledovnou homogenizáciou na triesky pre výrobu nových drevotrieskových dosák 
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(downcykling). Zachovalé dielce sa používajú na výrobu nového nábytku (upcyk-
ling).
Drevený nábytok z aglomerovaných drevných materiálov s obsahom halogenorga-
nických látok: zachovalý nábytok po očistení a/alebo drobných opravách buď do se-
cond hand obchodov k opakovanému predajú (remarketing) alebo do sociálnej siete. 
Znehodnotený, ťažko poškodený nábytok sa rozoberá na jednotlivé dielce. Znehod-
notené dielce sa spracovávajú mechanicky na drvičoch, mlynoch a roztrieskovačoch 
s nasledovnou homogenizáciou na energetickú štiepku pre termické využitie (down-
cykling).

Drevené výrobky z komunálneho odpadu: po odseparovaní od nedrevenej časti komunál-
neho odpadu výhradne na termické využitie a to buď v pôvodnom stave alebo ako kompo-
nent do alternatívneho paliva, tzv. SRF (Solid recovered fuels) pre cementárne.
Drevo z priemyselných objektov (priemyselné podlahy, chladiace veže a pod.): výhradne 
pre termické účely.
Drevo z vodných stavieb: po rozrezaní, prípadne rozdrvení výhradne pre termické využi-
tie.
Drevo z lodných vrakov a vagónov: po rozrezaní, prípadne rozdrvení výhradne na termické 
využitie.
Drevo z havarovaných stavieb (napr. drevo po požiari): po rozrezaní, prípadne rozdrvení 
výhradne na termické využitie.
Jemná frakcia z opracovania drevených výrobkov po skončení doby ich užívania: výhrad-
ne na termické využitie.

4. VÝROBA ENERGIE Z DREVENÝCH VÝROBKOV
Výroba energie z drevených výrobkov sa vo všeobecnosti považuje za menejhodnot-

ný spôsob zužitkovania drevnej suroviny s tým, že je potrebné uprednostniť iné spôsoby 
zhodnotenia, t.j. na produkciu nových výrobkov.

Podľa uvedenej kategorizácie výrobkov z dreva a prehľadu súčasných technológií 
a postupov zhodnocovania výrobkov, možno na výrobu energie použiť drevené produkty 
všetkých kategórií. Zvlášť aktuálna je problematika energetického využitia dreva zara-
deného v 4. a 5. kategórii. Reálnu situáciu v zhodnotení výrobkov z dreva resp. využití 
suroviny ovplyvňujú tieto rozhodujúce faktory:

Spôsob zberu drevných materiálov v bytovo komunálnej sfére a priemysle,
Postupy triedenia drevných materiálov z hľadiska ich kontaminácie (kategorizácie 
a podielu nedrevených prímesí,
Miera koncentrácie drevných materiálov na miestach sústredenia (zberné dvory),
Technologické možnosti podnikov drevospracujúceho priemyslu recyklovať (znovu 
zhodnotiť) surovinu výrobkov z dreva,
Porovnanie výrobných nákladov na využitie tejto suroviny v procese produkcie no-
vých výrobkov s energetickým využitím, resp. uskladnením tejto suroviny,
Technologické možnosti energetického využitia chemicky kontaminovanej (teplota 
spaľovania 1100 °C), alebo nedostatočne vyseparovanej drevnej suroviny.

V súčasnosti a pravdepodobne ani v blízkej budúcnosti nebudú drevené výrobky pred-
metom separovaného zberu na úrovni plastov, kovov a papiera. Malá časť drevnej surovi-
ny sa z iniciatívy spotrebiteľov dostáva na zberné dvory. Spoločnosti pôsobiace v oblasti 
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zberu komunálnych a priemyselných odpadov nemajú ekonomický záujem o zber a sústre-
ďovanie drevných odpadov. Hlavným dôvodom je malý záujem o následné využitie tejto 
suroviny a z toho vyplývajúci problém z krytím nákladov na zber a separáciu. Spoločnosti 
navyše nemajú potrebné technologické a laboratórne vybavenie na separáciu drevnej su-
roviny podľa miery kontaminácie a druhu prímesi (kovy, plasty, textílie, sklo a pod.). Aj 
v prípade zvýšeného záujmu spracovateľov a užívateľov drevnej suroviny je podmienkou 
ekonomicky efektívneho zberu a separácie dostatočná koncentrácia suroviny umožňujú-
ca kapacitne vyťažiť používané technológie.

Súčasný stav väčšiny drevospracujúcich podnikov, možno s výnimkou nadnárod-
ných spoločností, z hľadiska ich ekonomických a technologických možností nedovoľuje 
výrazné zvýšenie miery recyklácie výrobkov z dreva. Podniky spracúvajú vlastné, alebo 
kúpené zvyšky po mechanickom spracovaní dreva na výrobu aglomerovaných materiálov 
a drevných palív (brikety, pelety, palivové drevo). V týchto prípadoch ide viac o kaskádové 
využitie dreva ako o recykláciu. Výrobcovia aglomerovaných drevných materiálov čias-
točne využívajú vlastné odpady na opätovnú produkciu fi nálnych výrobkov. Na Slovensku 
je veľmi zriedkavým javom recyklácia výrobkov z dreva v pravom zmysle slova. Relatívne 
rozšírený je len predaj použitých výrobkov, napríklad nábytku.

Spracovatelia dreva sa z pochopiteľných dôvodov snažia o minimalizáciu nákladov 
na nákup drevnej suroviny a následnú produkciu výrobkov. V súčasnosti na Slovensku 
a tiež vo väčšine štátov je výhodnejšie použiť klasický sortiment dreva ako recyklovaných 
materiálov. Na recykláciu výrobkov z dreva nie sú ekonomické a v prípade Slovenska ani 
legislatívne dôvody. Vzhľadom na masívnu spotrebu výrobkov z dreva ich ceny majú väč-
šinou klesajúci trend (nábytok), konštrukčné materiály a pod.).

Rozdielna situácia vo vývoji cien palív a energie ktoré z dlhodobého hľadiska rastú 
oveľa rýchlejšie, vytvára určitý ekonomický priestor pre energetické využitie výrobkov 
z dreva po ukončení doby ich životnosti. Aj v tomto prípade sú však ceny energetického 
dreva z lesov, nelesných pozemkov a drevospracujúceho priemyslu výhodnejšie. Problé-
mom je súčasný stav v zbere a separácii výrobkov z dreva. 

Súčasné náklady na uskladňovanie odpadov na komunálnych skládkach na Sloven-
sku nemotivujú k opätovnému zhodnoteniu výrobkov z dreva. 

Technológie na výrobu energie z dreva používané na Slovensku neumožňujú spaľo-
vanie v teplotách 1300 – 1500 °C, alebo nedostatočne vyseparovanú drevnú surovinu. 
Teoretickou výnimkou sú cementárne a spaľovne odpadov.

Z makroekonomického hľadiska má Slovensko dostatok drevnej suroviny z ktorej sa 
cca 30 % produkcie vyváža do zahraničia. Na druhej strane je nutné dovážať viac ako 90 % 
palív čo môže ohrozovať ekonomiku a bezpečnosť štátu. Z celospoločenského hľadiska 
sú na využitie resp. recykláciu výrobkov z dreva najmä ekologické dôvody. Ak vychádza-
me zo skutočnosti, že ročná produkcia tejto suroviny je cca 300 tis. ton, tak množstvo 
predstavuje energetický ekvivalent 5,1 TJ, čo zodpovedá ročne 130 mil.m3 zemného plynu 
(2,4 % ročnej spotreby Slovenska). Hodnotenie možných ekonomických a ekologických 
prínosov rozvoja využitia výrobkov z dreva na výrobu energie si vyžaduje potrebnú analý-
zu s návrhom alternatívnych riešení.
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MENIACE SA VLASTNÍCTVO LESOV V EURÓPE

LUCIA AMBRUŠOVÁ, ZUZANA DOBŠINSKÁ

ABSTRACT

Across Europe there are signifi cant changes of forest ownership patterns impacting fo-
rest management and policy goals. The drivers of these changes are various societal and 
political developments, somewhat differing between European countries. These chan-
ges have led to an increase number of new forest owner types having other objectives 
than wood production and bring challenges to the current forestry practices. However, 
following these challenges and new conditions, new forest management approaches are 
often not specifi cally developed for new forest owners. Even though, they still may be re-
levant for them to some extent. Situation is similar in terms of policies that specifi cally 
address different ownership categories. This paper aims to present partial results of the 
COST Action FP1201 FACESMAP: Forest Land Ownership Change in Europe: Signifi -
cance for Management and Policy.

Key words: changes in forest ownership, new forest owners, new forest management ap-
proaches, policy instruments

1. ÚVOD
V posledných troch desaťročiach došlo v celej Európe k rôznym spoločenským a po-

litickým zmenám, ktoré ovplyvnili štruktúru vlastníctva lesov v európskych krajinách. 
V niektorých oblastiach narastá počet tzv. nových vlastníkov lesov, ktorí vlastnia malé 
výmery lesa, nemajú žiadne lesnícke alebo poľnohospodárske vzdelanie, žijú ďaleko od 
svojho lesného majetku a nemajú žiadne kapacity alebo záujem na jeho obhospodarovaní. 
Na druhej strane, niektoré nové spoločenstvá vlastníkov a súkromní vlastníci lesov priná-
šajú nové ciele do obhospodarovania lesného majetku. Je to výsledok rôzneho spoločen-
ského a politického vývoja, vrátane štrukturálnych zmien pôdohospodárstva, zmien ži-
votného štýlu, rovnako aj reštitúcií, privatizácie a decentralizácie. Interakcie medzi typmi 
vlastníctva, súčasnými alebo vhodnými prístupmi obhospodarovania lesov, a lesníckou 
politikou majú zásadný význam v chápaní a formovaní lesníctva, avšak predstavujú len 
zanedbateľná časť výskumu. 

Príspevok prezentuje čiastkové výsledky projektu akcie COST FACESMAP: Forest 
Land Ownership Change in Europe: Signifi cance for Management and Policy (v prekla-
de: „Zmeny vo vlastníctve lesov v Európe: Význam pre obhospodarovanie a politiku“).

Projekt FACESMAP je zameraný na zhrnutie súčasných poznatkov v oblasti menia-
ceho sa vlastníctva lesov v Európe na základe odborných znalostí získaných z 28-tich 
zúčastnených krajín. Osobitný zámer projektu predstavujú nové typy vlastníkov lesov. 
V prípade „nových vlastníkov lesov“ sa nemajú na mysli len vlastníci lesa, ktorí nedávno 
nadobudli lesný majetok, ale pozornosť sa venuje predovšetkým vlastníkom lesov s netra-
dičnými, novými cieľmi a metódami hospodárenia. Pre účely tohto projektu bola zvolená 
širšia defi nícia „nových vlastníkov lesov.“ V širšom ponímaní nového, resp. nie-tradičné-
ho vlastníctva lesov, bolo zvolených niekoľko charakteristík ako možných determinantov 
nových vlastníkov lesov:
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jednotlivci alebo organizácie, ktoré predtým neboli vlastníkmi lesov,
tradiční vlastníci lesov, u ktorých došlo k zmene motívov, cieľov, resp. boli zavedené 
nové spôsoby obhospodarovania ich lesov, 
transformované kategórie verejného vlastníctva (napr. prostredníctvom privatizácie, 
zmluvného obhospodarovania lesov a pod.),
nové právne formy vlastníckych subjektov (napr. nové formy spoločenstevných lesov). 
Cieľom projektu akcie COST FACESMAP je:
analyzovať postoje a obmedzenia rôznych typov vlastníkov lesov v Európe vrátane 
analýzy prebiehajúcich zmien vlastníctva,
preskúmať inovatívne prístupy k obhospodarovaniu lesov pre nových vlastníkov le-
sov,
preskúmať efektívne politické nástroje vrátane komparatívnej analýzy prístupov,
vypracovať závery a odporúčania pre politiky súvisiace s lesníctvom, lesnícku prax, 
ďalšie vzdelávanie a výskum. 

2.  MATERIÁL A METÓDY
Metodicky je príspevok založený na analýze národných správ (tzv. Country reports) 

z 28 krajín6. Národné správy boli vypracované národnými výskumníckymi tímami, ktoré 
participujú na projekte FACESMAP, podľa spoločnej šablóny vypracovanej v rámci akcie 
COST. 

Správy zahŕňajú kvantitatívne údaje (z ofi ciálnych štatistík a vedeckých štúdií), ako 
aj kvalitatívne údaje (vlastné odborné znalosti, znalosti získané v rámci interview alebo 
odborných štúdií) pokrývajúce široké spektrum dôležitých otázok týkajúcich sa zmien vo 
vlastníctve lesov, ich dopad na obhospodarovanie lesov a politické dôsledky. Pre ilustrá-
ciu a lepšie pochopenie mechanizmov zmien a nových typov vlastníkov lesov boli využité 
aj praktické príklady prípadov. Údaje boli zhromažďované v priebehu roku 2014 a správy 
boli vrátane dvoch revízií pripravované do roku 2015.

Národné správy boli štruktúrované nasledovne:
literárny prehľad o zmenách vo vlastníctve lesov,
opis vlastníckej štruktúry a trendy zmien,
prístupy k obhospodarovaniu lesov pre nové typy vlastníkov lesov,
politiky ovplyvňujúce vývoj vlastníctva a politické nástroje zamerané na nové typy 
vlastníkov.
Národné správy boli sumarizované do záverečnej správy, ktorá poskytuje pohľad 

na súčasný stav poznatkov v súvislosti so zmenami vo vlastníctve lesov v jednotlivých 
krajinách. Záverečná správa poskytuje základ pre ďalšiu analytickú prácu v rámci akcie 
COST.

6  Rakúsko (AT), Bosna a Hercegovina (BA), Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Švajčiarsko (CH), Česká 
republika (CZ), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Fínsko (FI), Fran-
cúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Maďarsko (HU), Írsko (IE), Litva (LT), Lotyšsko (LV), Macedónsko 
(MK), Nórsko (No), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Srbsko (RS), Slovinsko (SI), 
Slovensko (SK), Švédsko (SE), Turecko (TR), Spojené Kráľovstvo (UK).

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
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3. VÝSLEDKY 

3.1 Meniaca sa štruktúra vlastníctva lesov v Európe
Súčasná štruktúra vlastníctva lesov v Európe sa vyvinula ako reakcia na sociálno-po-

litické, ekonomické a historické procesy, ktoré sa v značnom rozsahu líšia medzi európ-
skymi krajinami a regiónmi. 

Zvyšujúci sa podiel súkromných vlastníkov lesov posilnený spoločenskými trendmi, 
ako je hospodárska globalizácia poľnohospodárskych a lesných produktov, zmeny na 
trhu práce, zvyšovanie počtu obyvateľov a rastúca urbanizácia, mal zjavne najväčší vplyv 
na zmeny štruktúry vlastníctva lesov v celej Európe. V niektorých krajinách možno tie-
to zmeny pripísať štrukturálnym zmenám v európskom poľnohospodárskom sektore vo 
všeobecnosti a rodinnému systému hospodárenia najmä pokiaľ ide o drobné vlastníctvo 
lesov. Zatiaľ čo v iných krajinách boli tieto zmeny spôsobené politickými tlakmi a okol-
nosťami (ako napr. reštitúcia, privatizácia, atď.). Tieto zmeny ako aj rôzne ekologické, 
sociálno-ekonomické a trhové podmienky ovplyvnili vnímanie vlastníkov lesov a tým 
zmenili ich ciele a postoje k hospodáreniu v lesoch, a v mnohých prípadoch tiež ovplyv-
nili aj to, do akej miery vlastníci vnímajú les ako zdroj príjmu. Predpokladá sa, že mnohé 
z týchto zmien vedú k rastúcemu počtu vlastníkov lesov, ktorí majú aj iné ciele ako je pro-
dukcia dreva. 

V rámci projektu FACESMAP boli identifi kované štyri hlavné trendy zmien vlast-
níctva lesov v Európe:

Reštitúcia a privatizácia lesnej pôdy
Reštitúcia a privatizácia lesnej pôdy je jedným z dôležitých trendov. V krajinách 
východnej a juhovýchodnej Európy sa reštitučné procesy začali v 90-tych rokoch 
a v mnohých krajinách nie sú ešte stále ukončené. Privatizácia je tiež do určitej miery 
dôležitým trendom v krajinách ako je Spojené Kráľovstvo, Nórsko a Švédsko.

Obrázok 1  Nové typy vlastníctva v Európe ako dôsledok reštitúcie a privatizácie 
(zdroj: www.facesmap.boku.ac.at)

1.
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Kúpa lesnej pôdy
Trend nového typu vlastníctva lesov dôsledkom kúpy lesnej pôdy je významný v kra-
jinách ako je Estónsko, kde mnoho zahraničných investorov kupuje lesné pozemky. 
Podobne je tomu aj v Rumunsku a Lotyšsku, kde sú lesné pozemky nakupované 
prostredníctvom Investičných fondov.

Obrázok 2  Nové typy vlastníctva dôsledkom kúpy lesnej pôdy 
(zdroj: www.facesmap.boku.ac.at)

Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy
Nové typy vlastníctva vznikajú aj v súvislosti so zalesňovaním poľnohospodárskej 
pôdy. Tento trend bol identifi kovaný ako významný najmä v Poľsku a Írsku, ale aj 
v Spojenom Kráľovstve, Nórsku a Lotyšsku. 

Obrázok 3  Nové typy vlastníctva v súvislosti so zalesňovaním poľnohospodárskej pôdy 
(zdroj: www.facesmap.boku.ac.at)

2.

3.
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Zmeny životného štýlu, motívov a postojov vlastníkov lesov
Trendy súvisiace so zmenami životného štýlu a zmenami v motívoch a postojoch 
vlastníkov lesov sú obzvlášť dôležité v západnej a severnej Európe. Ukazovateľmi 
týchto zmien sú najmä: pokles poľnohospodárskej činnosti, starnúca populácia, vy-
ľudňovanie vidieckych oblastí, rovnako ako aj nové ciele pre obhospodarovanie lesov. 
Je potrebné poznamenať, že je náročné merať tieto trendy štandardizovaným spôso-
bom v jednotlivých krajinách.

Obrázok 4  Nové typy vlastníctva ako dôsledok zmien životného štýlu vlastníkov lesov 
zdroj: www.facesmap.boku.ac.at)

Aké faktory môžu ovplyvniť vývoj štruktúry vlastníkov lesov?
Prípady sporných alebo nejasných vlastníckych práv sa vyskytujú napríklad v dô-

sledku neukončených reštitučných procesov v krajinách východnej Európy, alebo v iných 
krajinách v súvislosti s nedokonalým registrom katastrálnych úradov (napr. v Portugalsku 
sú k dispozícii len obmedzené údaje o vlastníctve lesných pozemkov, zber katastrálnych 
údajov vykonáva len 40 % obcí; ďalším príkladom sú nejasnosti v dôsledku chýb v zázna-
moch katastra nehnuteľností v Českej republike atď.). Ďalším špecifi kom je  problematika 
vlastníctva pôdy v severnom Laponsku vo Fínsku (Dohovor Medzinárodnej organizácie 
práce č. 169 týkajúci sa práv pôvodných a domorodých obyvateľov nebol ratifi kovaný vo 
Fínsku a Švédsku).

Obmedzenia týkajúce sa kúpy alebo predaja lesných pozemkov majú v niektorých 
prípadoch za cieľ obmedziť drobenie lesných pozemkov (napr. v Rakúsku nie je možné 
predávať pozemky, v prípade že zostávajúci pozemok by bol príliš malý na to, aby bol zis-
kový; na Slovensku je delenie lesných pozemkov na parcely s výmerou menšou ako 0,5 ha 
zakázané zákonom). Niektoré obmedzenia predpisujú predkupné práva (napr. predkup-
né právo na susediaci pozemok sa uplatňuje v Rakúsku, Francúzsku, Litve, Slovinsku; 
alebo predkupné právo na základe znalostí a skúseností nového kupujúceho s obhospo-
darovaním lesa platí napr. v Rakúsku alebo Estónsku). Niektoré obmedzenia zakazujú 
predaj lesných pozemkov cudzincom (napr. Maďarsko). Vo väčšine krajín boli zavedené 
obmedzenia, ktoré zakazujú predaj štátnych lesných pozemkov (napr. v Srbsku a Bosne 

4.
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a Hercegovine je prísne zakázané predávať štátne lesy, výnimkou sú len prípady konsoli-
dácie podľa územného plánu). V Chorvátsku sa právne obmedzenia vzťahujú len na lesy 
vo verejnom vlastníctve (podľa Ústavy a Lesného zákona nemôžu byť tieto lesy predané, 
ale môžu sa dlhodobo prenajímať). V niektorých krajinách platia špecifi cké pravidlá týka-
júce sa spoločenstevných lesov (napr. v Rakúsku a Rumunsku).

Osobitné pravidlá týkajúce sa dedenia lesných pozemkov. V niektorých krajinách 
je cieľom týchto opatrení taktiež zamedziť drobeniu lesných pozemkov (napr. v Rakúsku 
v prípade tradičných poľnohospodárskych podnikov tzv. Erbhöfe, by nemal byť pozemok 
rozdelený, ale mal by byť zachovaný ako jeden celok pre jedného dediča; na Slovensku 
môže byť lesný pozemok rozdelený medzi viacerých dedičov, avšak ak je výmera nové-
ho pozemku menšia ako 2 ha, dedič je povinný zaplatiť poplatok vo výške 10 % z hodnoty 
pozemku. V prípade výmery menšej ako 1 ha je výška poplatku 20 % z hodnoty lesného 
pozemku; v španielskej provincii Katalánsko väčšina rodín uplatňuje staré pravidlo tzv. 
El hereu, čo je neformálna inštitúcia, ktorá udeľuje dedičné právo najstaršiemu synovi, 
aby sa tak zabránilo rozdeleniu majetku). V niektorých krajinách sa uplatňujú osobitné 
pravidlá týkajúce sa dedenia spoločenstevných lesov.

Spoločenstevné vlastníctvo, ako sú napr. vidiecke spoločenstvá boli identifi kované 
v 16 krajinách. Okrem tradičných foriem vidieckeho spoločenstevného vlastníctva, exis-
tujú aj nové formy toho vlastníctva napr. v Spojenom kráľovstve, Českej republike a vo 
Švédsku (tzv. nové švédske lesné spoločenstvá) boli založené na konci 19. storočia ako 
reakcia na ostávajúce nepridelené pozemky na severe Švédska a v nadväznosti na reformy 
týkajúce sa dražieb pôdy. 

Ďalej boli v rámci projektu preskúmané rodové otázky vlastníctva lesov. Podiel žien 
vlastniacich lesy sa pohybuje v jednotlivých krajinách v rozmedzí od 3 % v Bosne a Her-
cegovine do 48 % v Slovinsku, alebo takmer až 52 % v Litve. Vo všeobecnosti platí, že 
v dôsledku zmien dedičských konaní a ďalších spoločenských zmien, sa podiel žien vlast-
niacich lesy zvyšuje v celej Európe. V súčasnosti sa odhaduje, že v priemere 30 % všetkých 
drobných vlastníkov lesných pozemkov v Európe predstavujú ženy. Napriek uvedenému, 
v mnohých krajinách neexistujú ofi ciálne údaje týkajúce sa pohlavia vlastníkov lesných 
pozemkov, v niektorých krajinách sú zase tieto údaje neúplné. 

3.2 Prístupy k obhospodarovaniu lesov pre nových vlastníkov lesov
Jedným z cieľov projektu FACESMAP bolo identifi kovať nové alebo inovatívne prí-

stupy k obhospodarovaniu lesov, ktoré by mohli byť obzvlášť významné pre nové typy 
vlastníkov lesov. Faktom je, že vo väčšine krajín, sa tieto nové prístupy nepodarilo identi-
fi kovať. Okrem tradičného lesného hospodárstva zameraného na produkciu dreva je no-
vým trendom zabezpečenie a zachovanie sociálnych funkcií lesov (napr. rekreačná funk-
cia) a v niektorých prípadoch sú noví vlastníci lesov otvorenejší týmto novým cieľom.

Najčastejšie uvádzaný inovatívny prístup k obhospodarovaniu lesov sa týka kooperá-
cie, ktorá sa môže vyskytovať napr. vo forme združení vlastníkov lesov, družstiev, alebo 
združení pre spoločné obhospodarovanie.

Zdá sa, že v mnohých krajinách, pomerne významným inovatívnym trendom sú po-
stupy v pestovaní lesa. Príkladom je napr. prírode blízke obhospodarovanie lesa, zvýšené 
využívanie pôvodných druhov drevín, zlepšovanie druhového zloženia drevín v poraste 
atď. Treba však poznamenať, že tento trend je nezávislý od zmien vlastníctva ako takých.

Národní experti uviedli nasledovné príležitosti pre inovatívne postupy v obhospoda-
rovaní lesov:
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energetické drevo alebo lesná biomasa, ktorá je považovaná za jednu z hlavných prí-
ležitostí pre inovatívne obhospodarovanie lesov (BE, HR, CZ, EE, FR, EL, HU, IE, 
UK), 
zakladanie a spolupráca združení vlastníkov lesov (BE, HR, EE, DE, HU, LT, RO),
platby za ekosystémové služby (BE, EE, FR, HU, IE, SK, ES), 
zvyšovanie vedomostí vlastníkov lesov prostredníctvom posilnenia úlohy a kvality 
poradenských služieb (BG, HR, HU, IE, RO, RS, SE),
zmienené boli tiež nedrevné lesné produkty a služby (BE, RS, CZ, EE, EL, SI).
Ďalšími nie menej dôležitými témami sú:
zdokonaľovanie politických nástrojov zameraných na súkromných vlastníkov lesov 
(EE) alebo lesníckej legislatívy (RO, HU, ES –hlavne v oblasti drobenia pozemkov),
využívanie fi nančnej podpory z fondov EÚ (BG, LT, RO),
využívanie rekreačných funkcií lesa (BE, FR, RS),
certifi kácia (CZ, GR), 
mobilizácia dreva (SI, CH), 
inovatívny koncept vzdelávania vlastníkov lesov (tzv. peer to peer learning), na pod-
poru a doplnenie zaužívaných postupov s cieľom informovať, zapojiť a inšpirovať 
vlastníkov lesov (SE).
Taktiež boli identifi kované rôzne obmedzenia inovatívneho obhospodarovania le-

sov, pričom niektoré prípady sa opakujú v mnohých krajinách. Hlavná prekážka spočíva 
v tom, že noví vlastníci lesov väčšinou nemajú odborné znalosti na to, aby mohli obhos-
podarovať svoje lesy. V takomto prípade hrá dôležitú úlohu poradenský systém (AT, BG, 
CZ, EE, FR, MK, HU, IE, LV, LT, RO, RS, CH, UK – drobní vlastníci). Problém spočíva aj 
v tom, že znalosti odborných lesných hospodárov a lesných robotníkov sú často tradičné 
a neodrážajú ciele a potreby nových vlastníkov lesov (AT, MK, FI, RS, SE, GB). 

V mnohých krajinách (s výnimkou severských krajín) tiež chýba zmysel pre „podnika-
teľské myslenie“, čo obmedzuje obhospodarovanie. 

Okrem uvedeného boli identifi kované ďalšie obmedzenia inovatívneho obhospoda-
rovania lesov:

nedostatok stimulov resp. fi nančnej pomoci (BE, EL, HU, IE, LV, LT, NO, PT, RS, 
SK, UK),
problémy súvisiace s rozdrobený vlastníctvom (AT, BE, BG, HR, EE, FR, HU, EE, 
PT, CH),
obmedzená ziskovosť lesného hospodárstva (AT, BE, BG, EE, LV, NO, PO, SK)
sprístupnenie lesa (BE, HR, GR, NO, RO, SK)
problematická legislatíva (BA, HR, CZ, EL, RO) alebo lesnícka politika (HU, RS, SK, 
ES),
slabá koordinácia medzi aktérmi (FR, NO, RS),
súkromní vlastníci lesa nezohrávajú významnú úlohu pri rozhodovaní (BA, CH, RS),
nedostatok nových technológií a neochota využívať inovatívne techniky (MK, PO, 
UK),
nedôvera, resp. obmedzené znalosti o práci združení vlastníkov lesov (BG, CZ),
absencia lesných trhov (HR, ES),
ostatné špecifi ckých prípady:

nedokonalý register katastrálnych úradov, nedostatočná cestná infraštruktúra 
(HR),
dostupnosť pôdy (UK),
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ilegálna ťažba dreva (RO),
pasivita združení vlastníkov lesov (BA).

3.3 Politiky ovplyvňujúce vývoj vlastníctva lesov a politické nástroje 
pre nových vlastníkov lesov 

V rámci projektu akcie COST sa tiež zisťovalo, aké politiky a do akej miery priamo 
ovplyvňujú vývoj vlastníctva lesov v jednotlivých krajinách. Boli identifi kované rôzne 
druhy politík, ktoré napr. podporujú vznik nových typov vlastníctva lesov (napr. prostred-
níctvom zalesňovania), alebo zamedzujú príp. reagujú na zvyšujúce sa drobenie vlastníc-
tva lesov. Mnoho krajín uviedlo problémy spojené s rozdrobeným vlastníctvom lesov (BE, 
BA, BG, HR, EE, CZ, FI, FR, HU, MK, LT, RO, CH). 

Za politiky ovplyvňujúce vývoj vlastníctva lesov možno považovať nasledovné:
v mnohých krajinách sa uplatňujú opatrenia na podporu zalesňovania, ktoré v koneč-
nom dôsledku môžu podporovať vytváranie nových typov vlastníkov lesov (AT, BE, 
BA, CZ, FI, IE, LV, LT, NO, PT, RO, RS, SK),
v niektorých krajinách ešte stále neboli ukončené reštitučné procesy prinavracania 
lesného majetku ich pôvodným vlastníkom (BA, EE, HR, LT, LV, MK, RS, SK, RO)
v niekoľkých krajinách boli zavedené osobitné pravidlá týkajúce sa dedenia lesného 
majetku (AT, SI, NO), alebo iné právne predpisy napr. súvisiace s nákupom a preda-
jom lesnej pôdy (LT, SE), ktoré majú za cieľ obmedziť drobenie vlastníctva lesov,
určité krajiny podporujú zakladanie združení vlastníkov lesov zameraných na po-
skytovanie pomoci v prípadoch obhospodarovania rozdrobených lesov (CZ, BE, FI, 
RS, SE), resp. činnosť združení vlastníkov lesov je všeobecne podporovaná (HR, NO, 
RS),
niektoré krajiny zaviedli špecifi cké politiky, ktorých cieľom je alokovať fi nančné 
prostriedky / fi nančné stimuly pre lesnícke činnosti (BG, FR, UK),
v niekoľkých krajinách boli vytvorené nové právne formy vlastníctva, napr. združe-
nia rodinných lesov (BE), nová forma sociálnych podnikov (tzv. Community Interest 
Company) a charitatívne organizácie (UK). 
Národné správy sa ďalej zaoberali otázkou, do akej miery sa politiky dotýkajú rôz-

nych majetkových kategórií, ako aj to, ktoré politické nástroje sú zamerané na nové typy 
vlastníkov lesov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že neexistujú takmer žiadne politi-
ky osobitne zamerané na rôzne a/alebo nové typy súkromných vlastníkov lesov. Lesnícka 
politika a legislatíva je zvyčajne rovnaká pre všetky vlastnícke kategórie. Špecifi cké zása-
dy platia v prípade štátnych lesov a v niektorých krajinách aj pre spoločenstevné lesy.

Na základe národných správ boli identifi kované nasledovné politiky, ktoré sa zame-
riavajú na nových vlastníkov lesov:

najviac využívanými politickými nástrojmi sú poradenské služby (CZ, FI, FR, DE, 
EL, IE, LV,LT, RO, UK, HR, LV), avšak je náročné identifi kovať špecifi cky zamerané 
programy a akcie,
poskytovanie dotácií na obhospodarovanie lesov (BA, EE, MK, PT, GB),
politiky podporujúce zakladanie združení drobných vlastníkov lesa (BE, CZ, LV, 
SK),
zdokonaľovanie národných lesníckych politík (BG, LT),
získavanie fi nančných prostriedkov EÚ pre lesníctvo (CZ, SK).
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Je potrebné uviesť aj tri osobitné programy zamerané na nových alebo nie-tradičných 
vlastníkov lesov:

on-line portál Metsään.fi , ktorý poskytuje služby pre vlastníkov lesov ktorých lesný 
majetok sa nachádza mimo miesta ich bydliska s cieľom lepšieho obhospodarovania 
ich lesného majetku (FI);
osobitné kurzy pre ženy vlastniace lesy (FI),
Národné akčné plány zamerané na poskytovanie e-informácií a pedagogických ná-
strojov pre nových vlastníkov lesov. Cieľom je lepšie identifi kovať a poznať, kto sú noví 
majitelia lesov a lepšie spĺňať ich očakávania (FR).
Národní experti nakoniec identifi kovali najdôležitejšie faktory, ktoré podľa ich názo-

ru majú vplyv na inovácie v rámci národných lesníckych politík:
nedostatok združení vlastníkov lesov (BE, BA, FR, MK, SK, PL),
formulácia politík „zhora nadol“ (FR, SI, RS, SK),
nedostatok (verejných) fi nančných prostriedkov pre lesníctvo (LT, SK, CZ, EE),
prísne regulované súkromné lesníctvo (BA, LT, RO, SI), 
lesníctvo hrá len malú úlohu v ekonomike a politike (BE, nie, RS, CH),
tradičné zameranie lesníckej politiky a poradenských služby (AT, HR, LT),
nedostatočná politická lobby (FR, SK, PL),
nedostatok rôznych trhových mechanizmov (FI, SK, UK),
problémy rozdrobeného vlastníctva lesných pozemkov (HR, PO),
ostatné špecifi cké prípady krajín:

rôzne potreby rôznych typov vlastníkov (AT),
silná politická lobby (FI).

4. ZÁVER
Z analýz národných správ vyplýva, že v Európe došlo k významným zmenám v štruk-

túre vlastníctva lesov, ktoré majú dopad na obhospodarovanie lesov a ciele lesníckej poli-
tiky. Dôvody týchto zmien sa v jednotlivých krajinách rôznia. Zatiaľ čo štrukturálne zme-
ny v poľnohospodárstve, ako aj zmeny životného štýlu sú príznačné pre západnú, strednú 
a severnú Európu, reštitučné procesy dominujú v juhovýchodnej Európe. Privatizácia 
a decentralizácia sa vyskytli v rôznych regiónoch Európy. Tieto zmeny sú často vzájomne 
prepojené a vedú k vzniku tzv. nových vlastníkov lesov, ktorých ciele sú často iné než je 
produkcia dreva a predstavujú tak výzvu pre súčasnú lesnícku prax. 

Avšak, v nadväznosti na tieto výzvy a nové podmienky, neboli identifi kované nové 
inovatívne prístupy v lesnom hospodárstve, ktoré by boli osobitne zamerané na nových 
vlastníkov lesov. Bolo reportovaných veľa obmedzení inovatívneho obhospodarovania 
lesov, ktoré sa týkajú napríklad nedostatku znalostí súkromných vlastníkov lesov. Pora-
denské služby, znalosti obhospodarovateľov lesov a lesných robotníkov sú často tradičné 
a neodrážajú ciele hospodárenia a potreby nových vlastníkov lesov. Zdá sa však, že táto 
situácia sa v súčasnej dobe začína meniť a v jednotlivých krajinách sa hľadajú nové rie-
šenia pre hospodárenie v lesoch. Zatiaľ čo v niektorých krajinách sa viac menej tradičné 
prístupy považujú za inovatívne (napr. združenia vlastníkov lesov, zmena pestovných 
postupov, atď.) iné krajiny hľadajú nové možnosti (napr. v podobe certifi kácie, platieb 
za ekosystémové služby, mobilizácie dreva, atď.). Aj napriek tomu, že tieto nové prístupy 
hospodárenia v lesoch nie sú často adresované osobitne novým typom majiteľov lesov, 
môžu byť do určitej miery pre nich dôležité. 
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Situácia je podobná aj v prípade legislatívy a národných lesníckych politík, ktoré sú 
obvykle rovnaké pre všetky vlastnícke kategórie a nezameriavajú sa osobitne na nové typy 
vlastníkov lesov. 
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POLITICKÁ MOC ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ

ZUZANA DOBŠINSKÁ, JAROSLAV ŠÁLKA, ZUZANA SARVAŠOVÁ 

ABSTRACT

The aim of this paper is to analyse the potential of forest owners associations (FOAs) to 
infl uence forest policy making using power theory. The paper defi nes factors of dispositi-
onal power: formal, informal, internal, and external. The crucial internal factor limiting 
the dispositional power of FOAs is the lack of fi nancial resources for providing services 
or necessary apparatus, which might strongly hinder the fulfi lment and achievement of 
set goals in policymaking. The disinterest of the state bureaucracy towards non-state fo-
rests also limits FOAs’ dispositional power. Forest owners associations in Slovakia need 
to strengthen their position via lobbying, public relations, knowledge, or expertise and 
could use demonstrations, rallies, petitions, media statements, and participation in pub-
lic debates to achieve their objectives and should use all available information to help state 
authorities and strengthen their dispositional power.

Key words: political power, forest owners associations, forestry, forest policy

1. ÚVOD
Záujmové združenia sú nenahraditeľné vo vyspelom demokratickom politickom 

systéme (Glück, 1976). V záujme vysokej politickej agendy svojich členov riešia politic-
ké problémy. Za týmto účelom využívajú prostriedky na zvyšovanie povedomia verej-
nosti, aby si zabezpečili reakcie politických aktérov a mohli ovplyvňovať formulovanie 
príslušných programov. Záujmové združenia môžu mať vplyv v politickom procese, ale 
ich politické aktivity môžu byť najúčinnejšie, ak sú v súlade s verejnou mienkou (Denzau, 
Munger, 1986; Kollman, 1998). Mnohí autori sa zhodujú, že práca záujmových združení 
so zdrojmi prehlbuje ich schopnosť ovplyvňovať prijímateľov rozhodnutí a politické vý-
sledky (Gerber, 1999; Burstein, Linton, 2002; Hall, Deardorff, 2006). Zdroje záujmových 
združení zahŕňajú fi nančné prostriedky, legitímnosť, politickú podporu, vedomosti, skú-
senosti a informácie. 

Ohroziť politickú moc môže fragmentácia záujmových združení. Pluralizmus ako 
pravidlo fungovania politického systému vytvára priestor pre vznik viacerých združení, 
čo však prináša aj nevýhodu vo forme fragmentácie. Fragmentované združenia sú slabým 
partnerom v politickom živote, ich nevýhodou je, že súperia medzi sebou a nedokážu sa 
spojiť, aj keď ich cieľ je rovnaký. Združenia by mali byť jednotné v spoločných otázkach 
(Schubert, 1989). 

Združenia vlastníkov lesov sú jedným typom záujmového združenia v lesníckom sek-
tore. Z pohľadu majiteľov lesa, existujú minimálne dva dôvody, prečo je dôležité vytvoriť 
záujmové združenie. Po prvé, záujmové združenia existujú s cieľom chrániť a zastupovať 
spoločné záujmy vlastníkov lesov v politickom procese tvorby politiky. Po druhé, pomáha-
jú pri zlepšovaní vedomostí ohľadom lesníctva a lesného hospodárstva, prostredníctvom 
služieb združení vlastníkov lesov svojim členom (Rametsteiner, Weiss, Kubeczko, 2005; 
Glück et al., 2011; Weiss et al., 2011). 
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Záujmové združenia v lesníctve získali veľký význam pri zastupovaní občanov. V po-
sledných rokoch sa záujmové združenia stali profesionálnymi, ale zároveň rozhodovací 
proces v rámci organizácií sa stal menej demokratickým, pretože rozhodnutia sú často 
obmedzené na malú skupinu odborníkov, čo malo za následok kritiku zapájania sa záuj-
mových združení do politického procesu (Juerges, Newig, 2014). 

2. FAKTORY DISPOZIČNEJ POLITICKEJ MOCI
Vychádzajúc z Krottovho (2005) teoretického modelu organizácie záujmov sme 

identifi kovali faktory politickej moci alebo politického potenciálu záujmových združení 
vlastníkov lesa (Obrázok 1). Rozlišujeme formálne, neformálne, interné, a externé fakto-
ry dispozičnej politickej moci. Formálne faktory sú predovšetkým založené legislatívne, 
napríklad základné ľudské práva garantované ústavou alebo povinné členstvo vynútené 
právom. Neformálne faktory predstavujú schopnosti záujmových združení fungovať 
a presadiť sa v politickom procese neformálne. Vnútorné faktory predstavujú schopnosť 
záujmových združení fungovať vo vnútri politického procesu a vonkajšie faktory predsta-
vujú vzťahy s inými združeniami, vládou, inými neziskovými organizáciami a pod. Na 
obrázku 1 vidíme, že neexistuje striktné rozdelenie medzi faktormi. Na základe konkrét-
nych podmienok krajiny, rozdiel medzi faktormi sa môže meniť (napr. v krajinách, kde je 
lobing ustanovený zákonom je to formálny faktor, a kde nie je inštitucionalizovaný, tak je 
neformálny faktor).
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Obrázok 1 Faktory dispozičnej politickej moci záujmových združení
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3. MATERIÁL A METÓDY
Metodicky bol výskum založený na kvalitatívnej analýze dokumentov a štandardizo-

vaných rozhovoroch s expertmi. Na zlepšenie reliability a validity výskumu bola využitá 
kombinácia metód empirického výskumu, podporená existujúcimi teóriami. Tzv. trian-
gulácia sociologického výskumu pomôže odstrániť nevýhody jednotlivých metód (Den-
zin, 1978). Analýza dokumentov a metóda rozhovoru boli vybrané s cieľom analyzovať 
názory funkcionárov združení vlastníkov lesov na faktory politickej moci. Analyzovali 
sme primárne a sekundárne legislatívne alebo strategické dokumenty, internetové strán-
ky združení vlastníkov lesov, výročné správy a pod. Identifi kovali sme všetky združenia 
vlastníkov lesov a ich predošlých a súčasných funkcionárov, ktorých bolo spolu 20. 13 
funkcionárov súhlasilo s rozhovorom. Využili sme tvrdenia zo SWOT analýzy, ktoré za-
hŕňali otázky ohľadom základných úlohách združení vlastníkov lesov, ktoré sú dostupné 
v rámci teórie (Krott, 2005; Glück et al., 2011; Weiss et al., 2011). Otázky boli odvode-
né z teórie o politickej moci združení a navrhnuté skupinou expertov, ktorá pozostáva-
la z riešiteľov projektu VYNALES (Národné lesnícke centrum, Technická univerzita vo 
Zvolene). Otázky boli prezentované na odbornom seminári, ktorý organizovalo Národné 
lesnícke centrum, kde sa lesnícki aktéri (výskumníci, funkcionári združení vlastníkov le-
sov, štátna správa) mohli k daným otázkam vyjadriť. Neskôr boli otázky prehodnotené 
a preformulované. Rozhovory boli prepísané a vyhlásenia boli priradené k navrhnutým 
faktorom politickej moci. 

Tabuľka 1 Dátum rozhovorov s funkcionármi združení

Funkcionári Združenie Dátum 
rozhovoru

F1 Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov 
Banskobystrického kraja 4. október 2013

F2 Združenie obecných lesov 7. október 2013

F3 Združenie obecných lesov 9. október 2013

F4 Únia diecéznych lesov 11. október 2013

F5 Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov 12. október 2013

F6 Šarišsko-Zemplínske združenie vlastníkov neštátnych lesov 14. október 2013

F7 Liptovsko-Tatranské regionálne združenie vlastníkov lesov 14. október 2013

F8 Slovenská spoločnosť urbárov a iných spoločenstiev Žilina 16. október 2013

F9 Turčianske regionálne združenie vlastníkov lesov 18. október 2013

F10 Okresné združenie neštátnych lesov Kysucké Nové Mesto 21. október 2013

F11 Združenie trenčianskych vlastníkov neštátnych lesov Trenčín 22. október 2013

F12 Regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov Spiš 25. október 2013

F13 Združenie vlastníkov neštátnych lesov Orava 27 October 2013

Zdroj: vlastné spracovanie
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4. ANALÝZA POLITICKEJ MOCI ZDRUŽENÍ VLASTNÍKOV 
LESOV 
Vnútorné predpisy a demokratická agenda. Formálne demokratické princípy sú za-

ručené. Vnútorné predpisy sú defi nované v stanovách združení vlastníkov lesov a regulujú 
vnútorné záležitosti a nastavujú pravidlá správania pre členov a funkcionárov združení. 
Náš výskum nepreukázal žiadne vylúčenie menšinovej skupiny, ale preukázal problémy 
pri nastavení politickej agendy (F5, F9) v dôsledku zmeny hlavných aktivít združenia. Po 
páde komunizmu hlavné ciele združení bola pomoc členom aj nečlenom s reštitučným 
procesom. V súčasnosti sú dôležité iné ciele, ako reprezentácia záujmov združenia ale-
bo poradenské služby pre členov v ekonomických a lesníckych otázkach. V regionálnom 
združení vlastníkov lesov sú poskytované právne rady týkajúce sa legislatívnych zmien 
(F1). 

Aj keď členstvo v združení predpokladá súhlas s programom ako celkom (F4), záujmy 
individuálnych členov sa môžu líšiť. Preto sú dôležité vnútorné pravidlá pre zabezpečenie 
dialógu medzi volenými výkonnými orgánmi a členmi a pre zabezpečenie tak vnútornej 
stability. Odlišné záujmy individuálnych členov v združení vlastníkov lesov poskytujú 
možnosť získať nový pohľad na danú problematiku (F5), ale môžu viesť aj k vnútorným 
konfl iktom. Ako sa všetci funkcionári vyjadrili, podporné výbory pre riešenie konfl iktov 
vytvorené stanovami neboli zatiaľ zvolané ani žiadna aktivita nebola potrestaná. To zna-
mená, že členovia sú schopní riešiť svoje konfl ikty samostatne využívaním demokratic-
kých princípov ukotvené v stanovách. Podľa našich zistení existuje všeobecná zhoda, že 
záujmy sú rovnaké, ale prostriedky na dosiahnutie cieľov sú odlišné. 

Nie všetky otázky lesníctva môžu byť úspešne umiestnené do politickej agendy. Ob-
medzenie spočíva v spoločnej dohode členov združenia vlastníkov lesov, kde konečná po-
doba musí odrážať spoločný záujem svojich členov. Jeden funkcionár sa vyjadril, že „od-
lišné záujmy vyplývajú z nedostatku vedomostí a komunikácie, pretože každého zaujíma 
skôr ekonomická stránka“ (F1). 

Podľa našej teórie skupina, ktorá úspešne opíše agendu, bude tiež tá, ktorá defi nuje 
riešenie k agende, čím bude prevládať v politickej diskusii. Napríklad, v zákone o lesoch 
č. 326/2005 v procese formulácie, predstavitelia združení navrhli zmenu lehoty na zabez-
pečenie mladých lesných porastov zo sedem na desať rokov. Tvrdili, že navrhovaný po-
čet neodráža prírodné podmienky. Nakoniec bol ich návrh prijatý a začlenený do nového 
zákona o lesoch (F1-12). Môžeme tak konštatovať, že daný faktor zvyšuje politickú moc 
združení vlastníkov lesov.

Finančné zdroje na činnosť združení. Hlavným problémom združení vlastníkov le-
sov je nájsť fi nančné prostriedky pre svoje aktivity, ich nedostatok im bráni k plneniu a do-
sahovaniu stanovených cieľov. Všetci respondenti sa jednoznačne zhodli, že združenia 
vlastníkov lesov nemajú dostatok fi nančných prostriedkov, čo sa odráža v poskytovaných 
službách pre členov a ich činnosti. Financovanie združení na Slovensku je podľa väčši-
ny funkcionárov dlhotrvajúci problém. Podpora od štátu je v posledných rokoch kritická 
a funkcionári cítia, že štát nemá žiaden záujem im pomôcť (F1-13). Aby združenia mohli 
vykonávať svoju činnosť, je pre nich dôležité získať fi nančné prostriedky z viacerých zdro-
jov (F1-13).

Združenia vlastníkov lesov získavajú hlavné fi nančné prostriedky z členských prí-
spevkov, ktoré každý člen musí zaplatiť každý rok v závislosti od veľkosti pozemku. Exis-
tujú však aj členovia, ktorí poplatky neplatia a aj napriek tomu môžu využívať všetky vý-
hody členstva (F1, F5-F12).
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Združenia vlastníkov lesov majú niekoľko možností dodatočných príjmov, aby si za-
bezpečili vlastnú fi nančnú nezávislosť od jedného zdroja, a aby sa tak zabránilo negatív-
nym dôsledkom neočakávaného zlyhania. Najmä je to možnosť získať podporu z Progra-
mu rozvoja vidieka (PRV) a štátnych dotácií. Podpora cez PRV pre vlastníkov lesov je 
jedným z najdôležitejších spôsobov ako získať fi nančné prostriedky (F1-13). Prostred-
níctvom fi nancovania z EÚ môžu združenia poskytovať lepšie služby pre svojich členov 
a motivovať nečlenov k vstupu do združenia. 

Na začiatku niektoré združenia dostávali štátne dotácie na nákup kancelárskeho 
zariadenia, podpora z projektov bola taktiež k dispozícii prostredníctvom európskych 
programov ako napríklad PHARE. Okrem Združenia súkromných, spoločenstevných 
a obecných lesov, ktoré získalo podporu od Ministerstva poľnohospodárstva na jeho za-
loženie v roku 1991, združenia vlastníkov lesov nedostala žiadnu významnú podporu od 
vlády. Väčšina dostupnej podpory prichádzala cez neformálne výmeny skúseností s inými 
krajinami alebo medzinárodnými organizáciami. 

Združenia vlastníkov lesov sa neboja závislosti od štátu, pretože žiadajú len o niekto-
ré príspevky na ich prevádzkové aktivity, ako je tomu v iných združeniach (napr. cirkev-
ných). Peniaze by neboli využité na platy funkcionárov, ale na zlepšenie poskytovania 
služieb pre členov (F1, F5, F8, F13). 

Služby členom združenia. Ako už bolo spomenuté, v minulosti združenia vlastní-
kov lesov boli založené v reakcii na spoločné problémy vyplývajúce z reštitúcie na základe 
predchádzajúcich vlastníckych práv. Ako niektorí funkcionári uviedli, tieto problémy boli 
časovo a fi nančne náročné, a združenia nemohli zasahovať do procesu priamo, majitelia 
lesa to museli riešiť samostatne. Združenia vlastníkov lesov im mohli len pomáhať pri ad-
ministratívnych procedúrach (F4-7, F9).

V súčasnosti patria medzi hlavné služby poskytované pre členov, ekonomické a práv-
ne poradenstvo. Kvalita poskytovanej služby závisí od fi nančnej situácie združenia a nie 
je príliš vysoká. Obvykle, výkonné orgány združení vlastníkov lesov pozývajú zástupcov 
štátnej správy, alebo ekonomických odborníkov, aby členom vysvetlili zmeny v legislatíve 
týkajúce sa pozemkových spoločenstiev a daňových reforiem. Školenia alebo semináre sú 
organizované ad hoc nesystémovo kvôli nedostatku ľudských a fi nančných zdrojov (F1, 
F5, F6, F11, F12). V minulosti, združenia vlastníkov lesov mohli získať fi nancie v rámci 
zákona č. 274/2006 Z.z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, pre poradenské 
služby, vzdelávanie, zriadenie a prevádzkovanie regionálnych združení vlastníkov lesov. 
Táto podpora však bola zrušená a jedinú podporu, ktorú združenia môžu získať od štátu, 
je prostredníctvom PR aktivít. Hlavná sťažnosť združení vlastníkov lesov je, že štát ne-
podporuje združenia, a dokonca zastavil aj fi nancovanie poradenských služieb pre členov 
(F3, F8). 

Spoločné hospodárenie členov. Koncept spoločného hospodárenia neexistuje v rám-
ci lesníckej politiky na Slovensku. Na Slovensku bolo niekoľko regulačných nástrojov na 
podporu vytvárania združení spoločného hospodárenia lesov. Väčšina z nich ostala len 
deklaratórna, nadväzujúca na vykonávacie právne predpisy, ktoré neboli prijaté. Iba jedna 
z nich (nariadenia Ministerstva č. 806/2004) uviedla špecifi cké fi nančné nástroje na pod-
poru združovania v podobe priamych platieb v závislosti od veľkosti pridruženého lesné-
ho majetku, ale žiadne združenie si nevyžiadal štátnu pomoc pre pridruženie. V dôsledku 
toho, je obhospodarovanie na spoločných pozemkoch vykonávané jednotlivo a spoločný 
koncept nie je vytvorený (F8-10). Jeden funkcionár sa domnieva, že potreba spoločného 
hospodárenia je dôležitá pre budúce generácie, a tým zabezpečiť príjem pre nadchádza-
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júce roky (F3). Jednou z výhod spoločného hospodárenia je prevencia ilegálnych aktivít 
v lesoch, ktorá je taktiež vykonávaná jednotlivo. Podľa niektorých funkcionárov spoločné 
úsilie členov by malo byť väčšie, ale združenia na to nemajú fi nančné prostriedky (F5, F6). 
Združovanie pre spoločné hospodárenie však vnímajú individuálni členovia s odporom, 
aj napriek ekonomickým výhodám prezentovaným v teórii (Glück et al., 2011). 

Odborné vedomosti. Združenia vlastníkov lesov by mali využívať svoje odborné ve-
domosti pri formulácii politických programov a ich presadzovaniu. Na Slovensku nie je 
vnímaná silná odbornosť združení vlastníkov lesov, pretože ju podľa funkcionárov štátna 
správa nevyužíva (F3, F5-8). Zvyčajne funkcionári združení vlastníkov lesov sú odbor-
níci v lesníctve, ale mnohým individuálnym členom chýba akékoľvek lesnícke zázemie 
a vedomosti. Funkcionári sú schopní podať vedomosti svojim členom, ako aj voči iným 
združeniam, ale majú pocit, že štát o ich odbornosť nestojí (F1, F7-13). Všetci funkcio-
nári sa zhodli, že je v záujme štátu poskytnúť vzdelanie novým vlastníkom lesa, pretože 
iba vlastníci lesov so špecifi ckými znalosťami v oblasti lesného hospodárstva sú schopní 
obhospodarovať lesy účinne a v súlade s princípmi trvalo udržateľného lesného hospo-
dárstva. Dôvod, prečo štátna správa nepotrebuje odbornosť združení vlastníkov lesov je, 
že v sektore lesného hospodárstva, špeciálna administratíva má dostupné rozsiahle prak-
tické informácie, najmä zo svojej skúsenosti v oblasti obhospodarovania štátnych lesov, 
poradenských a školiacich služieb a pestovateľských experimentálnych a plánovacích 
staníc. 

Vnútorná neformálna politická moc

Reprezentatívnosť
Vzhľadom k rôznym vlastníckym kategóriám je taktiež reprezentatívnosť združení 

vlastníkov lesov rôznorodá. Najvyššia reprezentatívnosť z hľadiska členov má Združenie 
cirkevných lesov (100 %), kde všetky subjekty vlastniace alebo obhospodarujúce cirkevné 
lesy sú členovia, ale spoločne obhospodarujú len 79 % lesnej plochy. Združenia obecných 
lesov obhospodaruje 75 % všetkých obecných lesov, reprezentatívnosť je tak 19,7 % (60 
členov z 305 obcí, ktoré vlastnia les). Hoci je reprezentatívnosť vysoká, cirkevné lesy pred-
stavujú len 2,6 % a obecné lesy 9 % z celkovej lesnej plochy. Situácia v regionálnych zdru-
ženiach vlastníkov lesov je iná. Tabuľka 16 uvádza výsledky za nasledovné regióny: Ban-
ská Bystrica, Gemer, Liptov-Tatry, Šariš, Trenčín a Žilina. Podľa ich vnútornej evidencie 
majú spoločne 509 členov. Celková plocha lesných pozemkov v šiestich analyzovaných 
regiónoch dosahuje 1 316 807 hektárov, v rámci ktorého je 596 031 ha (45,3 %) obhos-
podarovaných neštátnymi vlastníkmi. Na základe štruktúry lesov obhospodarovaných 
neštátnymi subjektmi sme vypočítali aktuálnu reprezentatívnosť a potenciálnych členov 
v regiónoch. Výsledky sú prezentované v tabuľke. Najvyššiu reprezentatívnosť má Lip-
tovsko-tatranské združenie vlastníkov neštátnych lesov, najnižšiu Šarišsko-zemplínske 
združenie vlastníkov lesov. Ak odpočítame skupinu subjektov obhospodarujúcich lesy, 
ktorí potenciálne sa môžu stať členmi združenia na základe vlastníctva (obecné, cirkev-
né), stále ostáva vysoký podiel vlastníkov lesov, ktorí nie sú členmi žiadneho regionál-
neho združenia neštátnych lesov. To vytvára príležitosť pre regionálne združenia v zís-
kavaní nových členov, čo potvrdzujú aj funkcionári. Funkcionári regionálnych združení 
vlastníkov lesov neradi formálne referujú o reprezentatívnosti ich združení, kvôli strate 
ich politickej moci. 
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Funkcionári a veľkí členovia
Združenia vlastníkov lesov sú prevažne riadené staršími ľuďmi, ktorí svoju prácu 

vykonávajú dobrovoľne, bez akejkoľvek fi nančnej výhody, ale podľa svojich najlepších 
zručností a schopností (F1, F2, F5-7). Profesionalizácia je dôležitá, ale v združeniach kde 
nie sú platení funkcionári chýba operacionalizácia, na rozdiel od funkcionárov, ktorí sú 
zamestnaní v združení (Združenie obecných lesov, Únia diecéznych lesov). Aktivita funk-
cionárov je úmerná ich úspechu v politickom procese, a keď ich štátna správa neberie do 
úvahy, môžu ľahko stratiť motiváciu iniciovať nové agendy. 

Štruktúra združení vlastníkov lesov na Slovensku sa skladá z rôznych členov. Niektorí 
sú malí vlastníci, ktorí vlastnia menej ako 1 hektár lesnej plochy, a niektorí zas veľkí členo-
via, ktorí vlastnia viac ako sto hektárov. Veľkí členovia sú dôležití pre združenia vlastníkov 
lesov, pretože držia združenie pohromade, čo je podporované naším výskumom. Hlavne 
v Združení obecných lesov, Únii diecéznych lesov a Združení vlastníkov spoločenstev-
ných a súkromných lesov BB kraja, veľkí členovia sú dôležití pre celé fungovanie združení 
vlastníkov lesov (F1-4). Často funkcionári združení sú pochádzajú z veľkých členov. 

Spoločná ideológia
Existuje dlhá história spoločnej ideológie, ale vzhľadom na predchádzajúce obdobie 

kolektívneho vlastníctva, bolo obnovené len nedávno, po roku 1989. Najdôležitejšie pre-
svedčenia sú udržateľná produkcia dreva pri zachovaní základných princípov lesníctva 
a istý príjem z lesníctva v podobe príjmu z vlastníctva a práce. Orientačná hodnota je za-
ložená na antropocentrizme, princípoch trhovej ekonomiky, zabezpečeniu vlastníckych 
práv, udržateľnej produkcii dreva a profesionálne lesníctvo (F1-12). Kľúčovými aktérmi 
v tejto skupine sú združenia vlastníkov lesov, štátne lesy, lesnícka veda, výskum a vzde-
lávanie. Existujú rozdiely medzi malými vlastníkmi lesa, ktorí majú tendenciu preferovať 
presvedčenie spojené s vlastníctvom, na rozdiel od funkcionárov, ktorí uprednostňujú 
funkcie lesa a profesionalizáciu v lesníctve, ktorá je viac viditeľná pri platených funkci-
onároch (F1-4).

Spolupráca so združeniami tej istej socioekonomickej skupiny. 
Mechanizmy spolupráce združení vlastníkov lesov sú stanovené pod zastrešujúcou 

organizáciou – Radou združení vlastníkov neštátnych lesov. Rada funguje formálne, ale 
užšia spolupráca zlyháva kvôli rôznym záujmom jednotlivých združení. Veľkí členovia 
Rady majú odlišný názor na agendy lesníckej politiky na rozdiel od regionálnych zdru-
žení, kde stále rezonuje problém reštitúcií a ich hlavné aktivity sú zamerané na školenia 
a poradenské služby. Funkcionári združení vidia hlavnú prekážku pre spoluprácu združe-
ní na Slovensku v nedostatku jednoty; každý chce riadiť regionálne združenie samostat-
ne, nie v rámci Rady (F1-4, F7, F10). Spory medzi funkcionármi boli pozorované (F3, F5, 
F7). Identifi kovali sme však aj príklady spolupráce v rámci Rady vo výmene informácií, 
alebo obhajovania spoločných záujmov (F2, F5). Avšak, je len málo dôkazov o skutočných 
záujmoch, a žiadny príklad v spoločnom užívaní zariadení alebo fi nančnej spolupráce 
(F1-13). Združenia vlastníkov lesov sú zapojení v niektorých druhoch spolupráce napr. 
lobing/politické vedomie, spoločná certifi kácia, informačné/vzdelávacie príležitosti, 
spoločné využívanie vedomostí/pomoci/skúseností a pod. Pri nesúhlase členovia regi-
onálnych združení majú možnosť vystúpiť z Únie, ako to bolo pri Gemerskom združení 
vlastníkov neštátnych lesov (F5). 
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Sektorová spolupráca
Spolupráca medzi aktérmi v lesníckom sektore sa zlepšuje. Proces reštitúcie je takmer 

dokončený a aktéri sa snažia nájsť spoločné záujmy. Združenia spolupracujú s Lesmi SR, 
štátny podnik v rámci reprivatizačných otázkach, pretože štátny podnik má právomoc 
delegovanú štátom vrátiť lesný majetok pôvodným vlastníkom (F1-13). Iná spolupráca so 
štátnym podnikom je v rámci obchodu s drevom. Existuje dohoda, kde štátne lesy diktujú 
ceny dreva, ale panuje veľká nezhoda ohľadom obchodnej politiky, kde funkcionári majú 
pocit, že dochádza k podvodom a podplácaniu pri predaji dreva (F1-13) zo štátneho pod-
niku. Spolupráca s Národným lesníckym centrom a Technickou univerzitou vo Zvolene je 
zameraná predovšetkým na výmenu informácií alebo spoluprácu v oblasti výskumných 
činností. Hlavný problém podľa funkcionárov spočíva v spolupráci a koordinácii s Minis-
terstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde štátna byrokracia nemá žiadny záujem 
o neštátny sektor. Sú formálne uznaní ako partner, ale majú veľmi malý vplyv na politické 
výstupy. Združenia vlastníkov lesov sú pozývaní k tvorbe strategických dokumentov, ich 
individuálne názory však nie sú zohľadnené, neexistuje žiadna podpora zo strany Minis-
terstva, a ich požiadavky nie sú akceptované (F2-F9). Existujú formálne a neformálne 
fóra, kde si lesnícki aktéri môžu vymeniť informácie. Na formálnej úrovni je to Rada mi-
nistra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre lesníctvo a drevár-
stvo. Je zriadená ako stály poradný orgán ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR, ktorý taktiež vymenúva a odvoláva členov. Dvaja členovia sú predstavitelia združení 
vlastníkov lesov (Združenie obecných lesov, Rada). Hlavnou úlohou je vypracovať kon-
cepčné dokumenty k aktuálnym otázkam lesníckej politiky. Neformálne sa lesnícki aktéri 
stretávajú na rôznych seminároch a podujatiach. Iný výskum ukazuje, že existujú názna-
ky medzisektorálnej spolupráce, hlavne v procese formulácie strategických dokumentov 
(Dobšinská, 2013), a to najmä v oblasti politiky rozvoja vidieka, kde lesnícki aktéri boli 
aktívni pri tvorbe lesníckych opatrení (Dobšinská et al., 2013). 

Vonkajšia formálna politická moc 

Ústavné a legislatívne práva. 
Základné ústavné právo združovania je zaručené. Združovanie a reprezentácia spo-

ločných záujmov je jedinou možnosťou, kde združenia môžu spoločne dosiahnuť väčšiu 
moc (F1-13). Existencia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov poskytuje lepšiu 
reprezentáciu záujmov neštátnych vlastníkov lesa prostredníctvom požiadaviek. Na 
Slovensku existuje formálny koordinačný mechanizmus, kde záujmové združenia môžu 
ovplyvňovať politické rozhodovanie prostredníctvom spísania pripomienok. Ide o me-
dzirezortné pripomienkovanie, kde pripomienky majú formu návrhu alebo odporúčania 
a predkladateľ ich môže, ale nemusí vziať do úvahy. Ak sú pripomienky označené ako 
zásadné, to znamená, že pripomienkujúci orgán na nich trvá. predkladateľ ich nemôže 
zamietnuť bez toho, aby ich prerokoval s daným orgánom. Ak sa nepodarí rozpor odstrá-
niť, musia sa takéto pripomienky prerokovať na zasadnutí vlády (Kováčechová, Žilin-
čík, 1999). Záujmové združenia majú právomoc pripomienkovania aj prostredníctvom 
hromadných pripomienok, čo znamená uplatnenie väčšieho počtu fyzických osôb alebo 
právnických osôb zo strany verejnosti, kde si verejnosť splnomocní svojho zástupcu. Tieto 
nástroje sú často využívané združeniami vlastníkov lesov na Slovensku. 
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Povinnosť členstva
Povinnosť členstva môže znamenať pre združenia vlastníkov lesov, že budú väčšie 

a silnejšie a budú môcť zvýšiť svoj politický vplyv a presadzovať lepšie svoje záujmy. Po-
vinné členstvo by mohlo stimulovať pasívnych vlastníkov lesov, aby obhospodarovali svoj 
lesný majetok. Na Slovensku povinnosť členstva neexistuje. Združovanie podlieha plura-
listickému princípu. Združenia vlastníkov lesov sú dobrovoľné, neexistuje žiaden nátlak 
k vstupu, iba motivácia. Fragmentácia neštátneho vlastníctva s malým záujmom o vstup 
do združenia vlastníkov lesov je limitujúci faktor pre ich politickú moc (F2-13). Väčšina 
funkcionárov nie sú za povinné členstvo, aj keď si myslia, že by to zvýšilo ich politický 
vplyv (F2-13). 

Vonkajšia neformálna politická moc

Lobing v politicko-administratívnom systéme. 
Na Slovensku neexistujú žiadne právne predpisy pre profesionálny lobing ako činnosť 

zameranú na ovplyvňovanie rozhodovacích procesov. Existujú len nepriame predpisy tý-
kajúce sa zákazu nekalých praktík, ktoré ovplyvňujú rozhodovacie procesy (napr. konfl ikt 
záujmov, verejné obstarávanie, právo na získanie informácií a pod.). Lobing je vykoná-
vaný na neformálnom základe prostredníctvom osobného kontaktu so štátnym úradní-
kom alebo prostredníctvom rôznych akcií. Lobing združení vlastníkov lesov závisí od ich 
ľudských a fi nančných prostriedkov a preto je limitovaný (F1-6, F8). Lobing sa vykonáva 
predovšetkým na národnej úrovni, zriedka na regionálnej alebo miestnej úrovni. Medzi-
národný lobing v rámci združení neexistuje; združenia sledujú svoje záujmy cez Európske 
združenie vlastníkov lesov (F2, F4-5).

Združenia využívajú zvyčajne slabé lobovacie praktiky ako osobné stretnutia, listy, 
členstvo vo výboroch, vzdelanie a pod. V súčasnosti však funkcionári tvrdia, že tieto for-
my sú nedostatočné, a je potrebné využívať tvrdšie taktiky ako sú demonštrácie ale štrajky 
(F2-13). 

Public relations
V lesníctve vytvárajú PR aktivity prostredníctvom médií, propagačných materiálov 

alebo rôznych akcií pozitívny postoj verejnosti voči lesu, lesníkom alebo združeniam 
vlastníkov lesov. Združenia majú obmedzené fi nančné prostriedky, a preto sú u nich PR 
aktivity ojedinelé, a často nie sú vnímané ako dôležité. V presadzovaní svojich záujmov 
musia združenia využívať vzájomnú spoluprácu silných lesníckych subjektov a spoločnú 
stratégiu s verejnosťou (F1-13). Združenia vlastníkov lesov musia byť aktívne pri podpore 
vytvorenia spoločnej stratégie pre celý lesnícky sektor, vrátane iných sektorových aktérov 
(F1-4, F8). V združeniach sú vzťahy s verejnosťou viac lokálne a neformálne pomocou 
aktivít funkcionárov a členov (F1-4, F8).

Medzisektorová spolupráca
Pre lesné hospodárstvo vyplývajú rôzne povinnosti a úlohy z mnohých predpisov 

a medzinárodných dohôd a záväzkov, ktorých uskutočňovanie nepatrí iba do pôsobnosti 
lesníctva, ale aj viacerých odvetví a rezortov. Medzi hlavné problémy medzisektorových 
vzťahov lesného hospodárstva patrí najmä nízka previazanosť lesníckej politiky s politi-
kami súvisiacich odvetví a rezortov, nedostatočná spolupráca, koordinácia aktivít a ko-
munikácia, chýbajúca spolupráca zainteresovaných odvetví a rezortov pri uskutočňovaní 
politických opatrení.
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Existujú isté náznaky medzisektorovej koordinácie, ale skutočná koordinácia ab-
sentuje. Medzinárodné záväzky sú brané do úvahy pri politickej formulácii (Dobšinská, 
2013), ale inak prevažujú sektorové záujmy. Jedným z odvetví, ktoré prostredníctvom svo-
jich všeobecne záväzných právnych predpisov ukladá obhospodarovateľom lesov najviac 
zákazov a obmedzujúcich podmienok a opatrení je v ochrane prírody a krajiny. Existujúca 
legislatíva v rámci sektora ochrany prírody a sektora lesného hospodárstva neumožňuje 
vzájomnú spoluprácu medzi týmito sektormi, pretože zákon o lesoch a zákon o ochrane 
prírody a krajiny si navzájom odporujú. Tieto výsledky potvrdzuje publikácia Sarvašová 
et al. (2013), v ktorej bol analyzovaný proces formulácie programu NATURA 2000 na 
Slovensku, kde bolo zistené, že medzisektorová koordinácia absentuje kvôli rôznym hod-
notovým orientáciám oboch koalícií (vlastníci a životné prostredie).

V politike rozvoja vidieka je poľnohospodársky sektor veľmi silný a lesné hospodár-
stvo je v pozadí. Združenia vlastníkov lesov sú nespokojní s dôsledkami, pretože len určité 
množstvo bolo pridelených do lesníckych opatrení. Združenia sa tiež môžu pokúsiť spo-
lupracovať s drevospracujúcim priemyslom, aj keď to však nie je jednoduché kvôli ekono-
mickým záujmom (F9).

5. ZÁVER
Formálne, existuje na Slovensku inštitucionálny kontext, kde združenia vlastníkov 

lesov môžu pôsobiť s cieľom ovplyvniť tvorbu politiky. Aj keď v súčasnosti je potenciálna 
moc združení vlastníkov lesov obmedzená z rôznych dôvodov (Obrázok 2).
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Obrázok 3 Faktory dispozičnej moci združení vlastníkov lesov na Slovenska
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Rozhodujúcim faktorom, ktorý obmedzuje moc združení vlastníkov lesov je nedo-
statok fi nančných zdrojov na poskytovanie služieb a aktivít spojených so spoločným 
hospodárením, čo môže výrazne brániť naplnenie a dosiahnutie stanovených cieľov pri 
tvorbe politiky. Potenciálna moc ďalších identifi kovaných vnútorných faktorov nemôže 
nahradiť mocenský potenciál fi nančných zdrojov. Združenia vlastníkov lesov získavajú 
fi nančné prostriedky hlavne z členských príspevkov, ktoré členovia musia platiť každo-
ročne v závislosti od veľkosti ich majetku. Existujú však aj členovia, ktorí neplatia členský 
príspevok, ale benefi tujú z výstupov. Funkcionári sa snažia získať externé fi nančné zdroje 
aj napriek nebezpečenstvu, že sa stanú závislými od donorov. 

Najdôležitejším vonkajším faktorom podľa funkcionárov je nezáujem štátnej by-
rokracie smerom k neštátnym lesom na sektorovej a medzisektorovej úrovni. Funkcio-
nári združení sa zhodujú, že súčasné stratégie a taktiky v podobe dialógu sú neúčinné. 
Združenia vlastníkov lesov potrebujú posilniť svoju pozíciu cez lobing, public relations, 
vedomosti alebo odbornosť a mali by využívať demonštrácie, zhromaždenia, petície, vy-
hlásenia v médiách a účasť na verejných diskusiách na dosiahnutie svojich cieľov. V iných 
krajinách je moc združení vlastníkov lesov čiastočne podmienená stabilnou koalíciou so 
štátnou lesníckou byrokraciou (Giessen a Krott, 2009). Na Slovensku však daná situácia 
neplatí. Združenia vlastníkov lesov sú považované za partnera v procese formulácie, ale 
ich skutočná politická moc je nízka, vzhľadom na nejednotnosť medzi lídrami združení 
a neefektívnymi stratégiami a taktikami. 
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PROCESNÝ MODEL ORGANIZÁCIÍ NEŠTÁTNEHO 
SEKTORA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

JAROSLAV ŠÁLKA, ZUZANA SARVAŠOVÁ, ZUZANA DOBŠINSKÁ

ABSTRACT 

The aim of this paper is to present a procedural model for the functioning of forest ow-
ners’ associations. It further present the results achieved in the research project VYNA-
LES - „Research on the impact of non-state forest ownership on forest-related policies,“ 
funded by the Slovak Research and Development Agency under contract no. APVV-0057-
11. Research on the characteristics of forest ownership structure, views of non-state ow-
ners and issues related to the functioning of the interest groups are extremely important 
for the formulation and implementation of policy measures. The research was aimed at 
analysing the impact of non-state forest ownership on forest policy, rural development 
policy and nature-conservation policy. The research results led to the formulation of re-
commendations for forest owners, as well as central government authorities and the draft 
process model for operation of organizations of forest owners

Key words: forest owners associations, model, impact on forest policy

1. ÚVOD
Na vytvorenie modelu sme využili teóriu systémov, doplnenú o empirické výsledky 

projektu VYNALES. Teória systémov je veda o systémoch. Systém môžeme všeobecne 
defi novať ako množstvo vzájomne závislých prvkov, ktoré sú spojené výmennými ener-
getickými, materiálnymi a informačnými vzťahmi. Formálne boli systémy prvýkrát po-
písané Bertalanfym (1968). Rozličné systémy vykazujú podobné vzťahy jednotlivých 
prvkov, to znamená, že každý systém môže byť objasnený, ak máme základné poznatky 
teórie systémov. 

Z hľadiska lesníckej politiky je dôležitá teória hospodárskych, sociálnych ekologic-
kých systémov a vzťahy medzi týmito systémami. Lesné hospodárstvo využíva lesné 
ekosystémy k produkcii rôznych statkov na základe princípov trhového ekonomického 
systému. Defi city koordinačných mechanizmov trhového hospodárskeho systému (napr. 
zlyhanie trhu) vyžadujú zásahy štátu, ktoré podliehajú zásadám fungovania politických 
systémov.

Z pohľadu vlastníkov lesov je tiež dôležitý ekologický systém. Lesné majetky vlast-
níkov lesov tvorí obnoviteľný prírodný zdroj a ich výrobný prostriedok „les“. Ekologický 
systém les je komplexný systém vyžadujúci hlboké poznanie. Prvotný záujem vlastníkov 
lesov je, aby ich výrobný prostriedok bol stabilný a odolný a dokázal prinášať trvalo-udr-
žateľný príjem. Lesné podniky sú však aj súčasťou hospodárskeho systému, ktorý regu-
luje výrobu a spotrebu všetkých statkov z lesa. Pravidlá hospodárskeho systému teda 
regulujú decentrálne rozhodovanie vlastníkov lesa, čo budú vyrábať, ako budú vyrábať 
a pre koho budú vyrábať. Rozhodnutia vlastníkov lesov a manažérov lesných podnikov 
vyžaduje poznanie aj týchto vzťahov. Vlastníci lesa sa prostredníctvom svojich záujmo-
vých združení snažia ovplyvňovať aj politický systém, ktorý slúži na reguláciu konfl iktov 
v spoločnosti a produkciu kolektívnych statkov. Na využívaní lesa ako prírodného zdroja 
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majú aj rôzne iné skupiny v spoločnosti a svoje požiadavky sa snažia presadiť prostredníc-
tvom politického systému. Týmito požiadavkami ovplyvňujú predovšetkým hospodárske 
rozhodnutia majiteľov lesov. 

Cieľom príspevku je predstaviť procesný model fungovania organizácií vlastníkov 
lesov.

2. TEÓRIA
V teoretickej časti popíšeme predovšetkým fungovanie všetkých relevantných sys-

témov a vzťahov medzi nimi z pohľadu majiteľov lesa a ich organizácií. Popis systémov 
bude veľmi stručný s cieľom popísať základné prvky a ich vzťahy. Hospodársky systém 
je subsystémom spoločenského systému. Spoločenský systém pozostáva aj z politického 
a sociálno-kultúrneho subsystému. Hospodársky systém sa skladá z troch základných 
častí (Kloten 1991):

záväzné právne a inštitucionálne pravidlá pre hospodársky proces, ktorý sa môže de-
fi novať ako zásady koordinácie hospodárstva,
prírodné, vecné a ľudské zdroje,
vzťahy medzi hospodárskymi subjektami a koordinačné mechanizmy. 
Hospodársky systém pozostáva z rozhodovacieho, motivačného, kontrolného, infor-

mačného a sankčného subsystému, ktoré upravujú hlavne právne a inštitucionálne pravi-
dlá fungovania hospodárskeho systému (Leipold 1980, Thieme 1988, Gutmann 1993).

Majiteľov lesa zaujíma však hospodársky systém na úrovni odvetvia lesného hospo-
dárstva. V centre pozornosti sú trhy s lesníckymi produktmi a výrobnými faktormi, ktoré 
sú navzájom previazané a ovplyvňované situáciou v celom národnom hospodárstve a mi-
moekonomickými faktormi. Najdôležitejšie vzťahy medzi odvetvím lesného hospodár-
stva a vonkajšími rámcovými podmienkami sú: dopyt po dreve, ponuka výrobných fakto-
rov, použitie dôchodkov plynúcich z lesného hospodárstva a svetové trhy s drevom. 

Rast hospodárskeho systému a zlyhanie koordinačných mechanizmov hospodár-
skeho systému v oblasti životného prostredia vytvára jeden problémový okruh vo vzťahu 
k ekologickému systému, ale aj politickému systému.

Politický systém ako súčasť spoločenského systému sa skladá zo:
základných právnych a inštitucionálnych pravidiel koordinácie politického procesu,
politických aktérov s ich politickými záujmami a potenciálmi,
vzťahov medzi aktérmi a koordinačných mechanizmov podmieňujúcich správanie sa 
systému.
Základné vzťahy politického systému boli popísané Eastonom v roku 1965. Politici 

a štátna správa (byrokracia) tvoria tzv. politicko-administratívny systém (PAS), ktorý 
môžeme chápať ako podsystém politického systému. Vo vzťahu k PAS-u sú občania, do-
mácnosti, podniky a ich politické organizácie (napr. záujmové združenia). PAS slúži ako 
subsystém, ktorý na jednej strane poskytuje výkony pre spoločnosť, ale na druhej strane je 
vystavený požiadavkám a potrebuje podporu spoločnosti. Výkony PAS-u spočívajú v ria-
dení a regulácii konfl iktov v spoločnosti. Na reguláciu konfl iktov využíva informačné, 
ekonomické a regulatívne nástroje. Okrem politickej regulácie konfl iktov spočíva funkcia 
PAS-u produkcii politických a ekonomických kolektívnych statkov pre spoločnosť. Jeho 
výkony vyvolávajú v spoločnosti u záujmových skupín nové požiadavky a podporu. Každá 
skupina v spoločnosti sa snaží presadiť vlastné záujmy. 

Ekologický systém je komplexný systém, ktorý je popísateľný rovnovážnym kolobe-
hom vzájomne prepojených tokov energie a látok. Tieto kolobehy sa môžu vyjadriť cykla-

a)

b)
c)

a)
b)
c)
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mi energie, vody a biochemickými cyklami. Tieto cykly môžeme chápať ako subsystémy 
ekologického systému. Z pohľadu lesníckej politiky je dôležitá ekologická rovnováha les-
ných ekosystémov (Míchal at al. 1992). Ekologická rovnováha je dynamický stav ekologic-
kého systému, ktorý sa trvale udržuje s malým kolísaním (rezistencia) alebo do ktorého sa 
po prípadnej zmene ekosystém navracia (resiliencia). Schopnosť ekosystému pretrvávať 
aj pri pôsobení rušivých vplyvov a reprodukovať svoje podstatné charakteristiky v pod-
mienkach narušovania z vonká sa označuje ako stabilita ekosystému. 

Vonkajšie vplyvy na lesné ekosystémy môžu byť abiotické, biotické a antropogénne. 
Človek lesné ekosystémy ovplyvňuje, ale snaží sa svojimi zásahmi aj o udržanie tzv. antro-
pogénnej stability lesných ekosystémov. Vplyv človeka na udržanie antropogénnej stabi-
lity vytvárajú hlavne vzťahy k politickému systému.

Vzťahy medzi ekologickým, hospodárskym a politickým systémom vytvárajú teore-
tický základ pre lesnícku politiku. 

Vzťahy medzi hospodárskym a politickým systémom
Na popísanie vzťahov medzi hospodárskym a politickým systémom v krajinách s tr-

hovým hospodárstvom a parlamentným demokratickým zriadením sa odporúča odlišo-
vanie troch rozhodovacích rovín (viď obr. 1):

Prvá rozhodovacia rovina z decentrálnych jednotiek na trhu (fi riem a spotrebiteľov), 
tak ako je to popísané v kapitole o hospodárskom systéme.
Druhá rozhodovacia rovina je vytvorená z organizovaných záujmových skupín 
a združení.
Tretiu úroveň predstavujú štátne inštitúcie, v ktorých sa uskutočňujú vlastné politic-
ké rozhodnutia. Ide politicko-administratívny systém, ktorého funkcie a správanie je 
opísaná v kapitole o politickom, ale aj hospodárskom systéme. 
Druhá rovina je vytvorená z organizovaných záujmových skupín a združení, ktorých 

funkcie a správanie je potrebné bližšie opísať. Označuje sa aj ako systém sprostredkovania 
záujmov (SSZ). Záujmové skupiny a združenia priamo vyjednávajú s inými združeniami 
alebo sa priamo a nepriamo snažia o ovplyvňovanie politických rozhodnutí štátnych in-
štitúcií (PAS-u). Tieto skupiny a združenia tvoria inštitucionálny spojovací článok medzi 
hospodárskym a politickým systémom a sú dôležitou zložkou spoločenského systému. 
Rozhodnutia na tejto úrovni majú kvázi-politický charakter. Záujmové skupiny a združe-
nia majú ale rôzny stupeň organizovateľnosti a schopnosti presadzovať vlastné záujmy. 

Vzťahy medzi hospodárskym a ekologickým systémom
Jedna z najväčších prekážok spojenia ekonómie a ekológie bolo to, že ekologické 

a ekonomické systémy boli skúmané a analyzované oddelene bez analýzy ich vzájomných 
vzťahov. Ekonómovia tvrdia, že hospodárske procesy sú nezávislé od prírody a prírodo-
vedci, že prírodné systémy sú nezávislé od činnosti ľudskej spoločnosti. Veľa sociológov 
verí, že spoločenské fenomény sú podmienené len kultúrne. Vzťahy medzi ekonomickými 
a ekologickými systémami sú pre lesnícku politiku ale veľmi dôležité. 

Hospodársky systém je v rovnováhe, ak sú produkčné faktory maximálne vyťažené, 
to zjednodušene znamená, že neexistuje nezamestnanosť a infl ácia. V tomto modeli je prí-
rodné prostredie zahrnuté len nepriamo, lebo sa predpokladá, že:

prírodné zdroje v hospodárstve sú k dispozícii v neobmedzenom množstve,
neželané zostatky (tuhé, plynné a tekuté odpady atď.) nemajú negatívne vplyvy na 
ľudí a prírodné prostredie, lebo ich regeneračná schopnosť ich dokáže asimilovať. 

•

•

•

•
•
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tento pohľad je možný len v takom prípade, ak by bola hospodárska činnosť človeka vo 
vzťahu k prírodnému prostrediu nevýznamná. 
Takúto ekonómiu označil Kenneth Boulding (1966) ako cowboyskú ekonómiu. V sú-

časnosti nie je možné predpokladať, že prírodné zdroje sú neobmedzené, a že produko-
vané odpady neovplyvňujú negatívne prírodné prostredie. Obmedzenosť prírodných 
zdrojov spôsobuje, že hospodársky rast a tým aj zvyšovanie blahobytu má svoje hranice. 
Aj negatívne vplyvy odpadov z produkcie konzumných statkov majú v čoraz väčšej miere 
negatívny vplyv na zvyšovanie blahobytu v spoločnosti. 

Je nevyhnutné uvažovať so vzťahom ekologického a hospodárskeho systému. Potom 
hovoríme o uzatvorenom ekonomicko-ekologickom kolobehu (obr. 1). Odobraté prírodné 
zdroje nemôžu byť v celom ich rozsahu zmenené na statky, ktoré poskytujú úžitok, lebo 
pri ich výrobe z krátkodobého alebo dlhodobého pohľadu vznikajú odpady, ktoré sú opä-
tovne prenášané do prírodného prostredia. Vplyv odpadov môže prerásť odolnosť prírod-
ného prostredia. 
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Obrázok 1 Vzťahy medzi politickým, hospodárskym a ekologickým systémom
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Rovnováha medzi hospodárskym a ekologickým systémom je teda dosiahnuteľná 
len pri podmienke zachovania trvalo udržateľného rozvoja. Defi nícia trvalosti v lesnom 
hospodárstve sa však vyvíja od zabezpečenia trvalej produkčnej schopnosti lesnej pôdy, 
trvalosti lesa a ťažieb dreva, k trvalosti autoregulačnej schopnosti lesných ekosystémov 
trvalosti poskytovania všetkých verejnoprospešných funkcií lesa. 

Vzťahy medzi hospodárskym, politickým a ekologickým systémom
Požiadavky na trvalo udržateľný rozvoj, na zabezpečenie rovnováhy medzi ekologic-

kým a ekonomickým systémom sa dajú teoreticky podložiť a aj žiadať ich uskutočnenie. 
Oveľa ťažšie je však tieto požiadavky politicky presadiť a realizovať. To súvisí s tým, že 
takéto preorientovanie v hospodárstve a spoločnosti je spojené z krátkodobého hľadiska 
s nevyhnutným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých spoločenských skupín. Na-
príklad zamestnanci sa obávajú poklesu miezd, konzumenti zníženia blahobytu, podni-
katelia zníženia zisku, úradníci straty vplyvu, politici straty voličských hlasov. V lesnom 
hospodárstve sú to aj záujmy majiteľov lesa, ktoré im zaručuje trhové hospodárske zriade-
nie. Preto je presadenie princípov trvalo udržateľného rozvoja cez politický systém veľmi 
problematické, lebo sa vytvára veľmi vplyvná opozícia, ktorá pozostáva zo znevýhodne-
ných skupín. Politický systém vo svojej podstate sa snaží o reguláciu týchto konfl iktov 
vytváraním politických stratégií a používaním nástrojov lesníckej politiky. 

Nevýhody záujmových skupín, ktoré majú cieľ v trvalo udržateľnom rozvoji spočívajú 
v troch základných faktoroch:

neexistuje konsenzus, aké príčiny má nerovnováha v ekologickom systéme v praxi, 
ale ani vo vedeckej oblasti,
ochrana prírodného prostredia a zabezpečovanie rovnováhy v ekologickom systéme 
majú charakter kolektívnych statkov, čo znamená, že skupinám podporujúcim tieto 
skutočnosti vznikajú náklady, kým úžitky ich činnosti spotrebúvajú aj oponenti,
problémy ochrany prírodného prostredia sú zatieňovanie inými problémami (pracov-
né miesta, dôchodky obyvateľstva, sociálne istoty), ktoré znemožňujú riešenie prob-
lémov prírodného prostredia.
Na obrázku 1 je ekonomicko-ekologický kolobeh doplnený o politický systém: Spo-

ločnosť, záujmové skupiny, združenia a iní politickí aktéri vnímajú stav hospodárstva 
(zamestnanosť, infl áciu, rast blahobytu) a stav prírodného prostredia. Ak sú aktéri so 
stavom týchto veličín spokojní, nemajú žiadne požiadavky na politicko-administratívny 
systém. Ak nie sú spokojní, snažia sa politicko-administratívny systém ovplyvniť podľa 
ich záujmov, tak ako to bolo opísané v kapitole o politickom systéme. Politicko-admi-
nistratívny systém reaguje na požiadavky jednotlivých aktérov a snaží sa presadiť také 
stratégie, ktoré zodpovedajú požiadavkám aktérov, ale pri tom sleduje aj vlastné záujmy. 
Otázka vzťahu ekologického, hospodárskeho a politického systému teda spočíva v nájde-
ní takých priechodných politických stratégií, ktoré by zabezpečili princípy trvalo udrža-
teľného rozvoja. 

Z pohľadu majiteľov lesa ide presadenie takých stratégií a nástrojov verejnej politi-
ky, ktoré zabezpečia trvalo-udržateľný príjem z ich lesného majetku vo forme príjmov za 
trhové a netrhové produkty a riešenie konfl iktov z inými skupinami v spoločnosti, ktoré 
majú tiež záujem na využívaní lesa. 

•

•

•
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3. MATERIÁL A METÓDY
Výskum bol založený na triangulácii metód, a to na kvalitatívnom výskume v po-

dobe dotazníka, SWOT analýzy, analýzy dokumentov a databáz, a metódy rozhovoru 
a workshopu s expertmi a na prípadových štúdiách na príklade zákona o lesoch a Progra-
mu rozvoja vidieka (obrázok 2). 

Funkcionári
- SWOT analýza pre 

zistenie charakteristík 
záujmových združení 
vlastníkov lesa a ich 
politickej moci 

- Rozhovory 
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analýze faktorov 
politickej moci 

- Analýza dokumentov 

lenovia
- Dotazník o postojoch, 

motívoch a prioritách 
majite ov lesa a ich 
vz ahu k združeniam 
vlastníkov lesov 

- Analýza databázy lenov
záujmových združení 
vlastníkov lesa, 
obhospodarovate ov
a majite ov lesa 

Vplyv združení vlastníkov lesov na politiky súvisiace s lesníctvom 
- Metóda prípadovej štúdie 
- Analýza dokumentov 
- Rozhovory s expertmi 
- Workshopy 

Odporú ania, závery 

Teória záujmových združení, Teória verejnej politiky 
Identifikácia a opis združení vlastníkov lesov 

analýza dokumentov,  
webových stránok jednotlivých združení 
SWOT analýza neštátneho lesníckeho sektoru 

Obrázok 2 Schéma metodického postupu výskumu (vlastné spracovanie)

Základnou metódou, ktorá sa využila na získanie empirických údajov o postojoch 
vlastníkov neštátnych lesov a ich vzťahu k združovaniu a záujmovým združeniam, bola 
dotazníková metóda. Dotazník o neštátnych vlastníkoch lesa a ich združeniach bol zo-
stavený na základe Olsonovej teórie kolektívnej akcie (Olson, 1965) a teórie vlastníckych 
práv. Celkovo pozostával zo 44 otázok, ktoré boli rozdelené do dvoch okruhov: Vlastníci 
lesa, ich postoje motivácie a priority a Postoje k združovaniu a práca združení. Do-
tazník o neštátnych vlastníkoch lesa a ich združeniach bol vytvorený aj pre členov jednot-
livých združení aj nečlenov. Našou cieľovou skupinou dotazníkového prieskumu boli súk-
romní vlastníci lesa, členovia združení vlastníkov lesa v záujmových regiónoch projektu 
VYNALES: Žilina, Trenčín, Liptov-Tatry, Šariš, Gemer a VÚC Banská Bystrica. 

Po dohode s funkcionármi združení vlastníkov lesov za dané regióny, bolo v priebehu 
mesiacov júl – október 2013 medzi členov združení rozposlaných 509 dotazníkov. Na-
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priek zainteresovaniu odberateľov výskumu na distribúcii a zbieraní vyplnených dotaz-
níkov bolo po prvom kole prieskumu k dispozícii na spracovanie len 135 dotazníkov, čo 
predstavuje návratnosť 26,52 %. V októbri 2014 sa realizovalo druhé kolo dotazníkového 
prieskumu o vlastníkoch lesa a členoch združení. Vzhľadom na skúsenosti z predchádza-
júceho riešenia sa uplatnil navrhovaný postup – priame oslovenie súkromných vlastníkov, 
ktorí sú členmi združení za jednotlivé regióny a zapojenie študentov Lesníckej fakulty pri 
dotazníkovom prieskume. V druhom kole dotazníkového prieskumu bolo celkovo distri-
buovaných 168 dotazníkov. Cieľovou skupinou boli pozemkové spoločenstvá s výmerou 
lesomajetku nad 10 ha ako aj súkromní vlastníci lesa – fyzické osoby s výmerou lesného 
majetku nad 1 ha, ktorí sú členmi združení za jednotlivé regióny. Z celkového počtu ro-
zoslaných dotazníkov bolo vyplnených 43 dotazníkov, čo predstavuje 25,6 %. Takto sme 
doplnili počet respondentov na 181. Vyplnené dotazníky sa následne editovali do online 
formulára vytvoreného v aplikácii Adobe Forms Central (Adobe Systems Incorporated, 
2013), ktorý umožnil spracovať údaje automaticky. 

Základnou metódou, ktorá bola použitá na zisťovanie charakteristík záujmových 
združení vlastníkov lesa a ich politickej moci z pohľadu expertov a funkcionárov je SWOT 
analýza. SWOT analýza bola prvotne vytvorená skupinou expertov, ktorú tvorili riešitelia 
projektu VYNALES. Expertmi vytvorená SWOT analýza bola adresovaná bývalým a te-
rajším funkcionárom záujmových združení vlastníkov lesa. S funkcionármi združení 
vlastníkov lesov bola využitá metóda rozhovoru. Funkcionári mali možnosť pri každom 
tvrdení, ktoré obsahovala pôvodná SWOT analýza, vyjadriť svoj súhlas (súhlasím – nesú-
hlasím) a taktiež doplniť zdôvodnenie svojho stanoviska. 

Analýza dokumentov a metóda rozhovoru boli vybrané s cieľom analyzovať názory 
funkcionárov združení vlastníkov lesov na faktory politickej moci. Analyzovali sme pri-
márne a sekundárne legislatívne alebo strategické dokumenty, internetové stránky zdru-
žení vlastníkov lesov, výročné správy a pod. Identifi kovali sme všetky združenia vlastníkov 
lesov a ich predošlých a súčasných funkcionárov, ktorých bolo spolu 20. 13 funkcionárov 
súhlasilo s rozhovorom. Využili sme tvrdenia zo SWOT analýzy, ktoré zahŕňali otázky 
ohľadom základných úlohách združení vlastníkov lesov, ktoré sú dostupné v rámci teórie 
(Krott, 2005; Glück et al., 2010; Weiss et al., 2012). Rozhovory boli prepísané a vyhláse-
nia boli priradené k navrhnutým faktorom politickej moci. 

V rámci nášho výskumu boli vypracované dve prípadové štúdie a to prípadová štúdia 
na príklade zákona o lesoch a prípadová štúdia na príklade Programu rozvoja vidieka. 
Na základe prípadových štúdií bolo možné analyzovať vplyv združení vlastníkov lesa na 
politiky relevantné pre lesníctvo a ich zapájanie a podieľanie sa na tvorbe daného zákona 
a dokumentu. Uvedené prípadové štúdie boli vypracované z pohľadu zástupcov združení 
vlastníkov neštátnych lesov a iných aktérov, ktorí sa zapájali do procesu.

4. VÝSLEDKY

Záujmové združenia majiteľov lesa v procesnom modeli politického 
systému

Na základe výsledkov výskumu sme formulovali model vplyvu záujmových združení 
na lesnícku politiku a politiky súvisiace s lesníctvom (obr. 3).
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Obrázok 3  Vplyv záujmových združení majiteľov lesa v procesnom modeli politického systému
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Moc združení vlastníkov lesov neurčuje len ovplyvňovanie politického procesu, ale 
sú to taktiež aj vnútorné faktory. Sila združenia súvisí so schopnosťou lídra viesť zdru-
ženie a motivovať členov k dosahovaniu cieľov. Združenia vlastníkov lesov na Slovensku 
sú riadené prevažne staršími ľuďmi, ktorí robia svoju prácu dobrovoľne na úkor svojho 
voľného času. Postupná profesionalizácia bude pravdepodobne kľúčový faktor, s cieľom 
zlepšiť odbornosť, operatívnosť, atď. Aktivita funkcionárov je limitovaná predovšetkým 
fi nančnými prostriedkami. Členovia združení považujú na jednej strane aktivitu funkcio-
nárov za nízku, čo bolo potvrdené aj prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Na dru-
hej strane však uznávajú predovšetkým fi nančné obmedzenia pre prácu funkcionárov. Je 
potrebné zapojiť mladých ľudí do procesu presadzovania požiadaviek združení vlastníkov 
lesov, poskytovať letné tábory, workshopy alebo stáže v zahraničí, prostredníctvom kto-
rých by vedeli získať skúsenosti z neštátneho sektora a taktiež motiváciu zlepšiť postave-
nie neštátneho sektora.

Vnútorná integrita záujmových združení a integrita združení vyššieho rádu je vý-
razne podporovaná spoločnou hodnotovou orientáciou, demokraticky schválenými 
vnútornými dokumentmi a umožňuje venovať sa dosahovaniu cieľov združenia smerom 
k politicko-administratívnemu systému. Funkcionári a členovia sa tak môžu zamerať 
na problémy, ktoré by mohli byť úspešne umiestnené do politickej agendy. Obmedzenie 
však spočíva v odlišných záujmoch jednotlivých členov v združení, ktoré môžu odradiť 
aktívnych členov. Pri umiestňovaní problémov do politickej agendy je dôležité defi novať 
aj samotné riešenie, kde združenia vlastníkov lesov môžu využiť odborné vedomosti zo 
svojho prostredia a naviesť zástupcov politicko-administratívneho systému k rozhodnu-
tiam v prospech ich záujmov.

Je dôležité znížiť fragmentáciu vlastníctva a členov združení. Táto slabá stránka sa 
však dá len ťažko prekonať, ide o dlhodobý problém, ktorý sa nedarí riešiť systémovo. 
Úvahy o komorovom systéme usporiadania neštátneho sektora zatiaľ nemajú jednoznač-
nú podporu ani medzi členmi ani funkcionármi združení. Postupné posilňovanie koope-
rácie, koordinácie a komunikácie medzi jednotlivými združeniami môže prispieť k schop-
nosti posilniť spoločné názory jednotlivých členov združení a zvýšiť ich reprezentatívnosť 
s dopadom na zlepšenie fi nancovania záujmových združení, ale aj služieb pre vlastných 
členov. 

Vnútorná súdržnosť záujmových združení sa môže posilniť prostredníctvom posky-
tovania poradenských a vzdelávacích služieb pre členov. Z dotazníkového prieskumu 
vyplynulo, že vlastníci lesa očakávajú od združenia hlavne vzdelávanie a polovica vzde-
lávanie aj využíva. Prostredníctvom týchto vzdelávacích aktivít by funkcionári vedeli 
ovplyvňovať správanie ostatných členov združenia na základe predošlých skúseností 
a znalostí v určitej oblasti, čo by bol znak lepšej kooperácie pri presadzovaní spoločných 
záujmov, s ktorým súhlasila prevažná väčšina vlastníkov lesa. Znakom lepšej kooperá-
cie pri zvyšovaní politickej moci združení vlastníkov lesov sú služby členom združenia. 
Vlastníci lesa prevažne očakávajú služby ako právne poradenstvo, informácie o trhu 
s drevom a cenách, o možnostiach podnikania s drevnými a nedrevnými tovarmi alebo 
poradenstvo v pestovaní lesa a ťažbe. Skutočne však členovia využívajú hlavne poraden-
ské služby a informácie o dianí v lesníctve. Prekvapením nie je, že záujem o podporu spo-
ločného obhospodarovania nie je vysoký, lebo takmer polovica vlastníkov nemá snahu 
o spoločné obhospodarovanie. Spoločné hospodárenie členov by zlepšilo ekonomickú 
efektívnosť podnikateľských subjektov s možným dosahom na politický vplyv združení 
a taktiež by zvýšilo ich reprezentatívnosť. Zatiaľ nie sú k dispozícii ani koncepty hospo-
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dárskeho združovania. Potreba efektívneho hospodárenia je podľa funkcionárov dôležitá 
pre ďalšie generácie a pre zabezpečenie príjmu do najbližších rokov. Prevencia ilegálnych 
aktivít v lesoch je taktiež vykonávaná individuálne, mala by byť silnejšia, ale združenia 
vlastníkov lesov nemajú potrebné administratívne a fi nančné zdroje. Spoločné aktivity na 
trhu s drevom prostredníctvom združení by prispeli k silnejšej pozícii na trhu pre jednot-
livých členov, s čím by súviseli vyššie príjmy.

Vo všetkých skúmaných regiónoch sa respondenti v súlade s funkcionármi jedno-
značne zhodli na tom, že hlavný nedostatok záujmových združení vlastníkov lesov pri 
presadzovaní záujmov svojich členov spočíva v nedostatku fi nančných zdrojov, ktoré sú 
nevyhnutné na prácu združenia. Jedným z hlavných zdrojov fi nančných prostriedkov 
združení sú členské príspevky, ktoré členovia platia združeniu ročne. Avšak v tejto súvis-
losti členovia združenia paradoxne nesúhlasia so zvýšením členského príspevku. Združe-
nia vlastníkov lesov však majú možnosť využívať fi nančné prostriedky z cudzích zdrojov 
napr. prostredníctvom grantov, dotácii, z Programu rozvoja vidieka pre vlastníkov lesov 
alebo z fondov EÚ. Slabou stránkou tejto cesty získavania fi nančných zdrojov je však vy-
tváranie závislosti k politicko-administratívnemu systému. Poslednou možnosťou je zvy-
šovanie počtu členov a tým posilňovanie fi nančnej nezávislosti. 

Pri presadzovaní záujmov združení vlastníkov lesov je dôležitá vzájomná spolupráca 
jednotlivých združení, kde posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie medzi 
jednotlivými združeniami môže prispieť k schopnosti posilniť spoločné názory jednot-
livých členov združení a zvýšiť ich reprezentatívnosť. Funkcionári združení vlastníkov 
lesov vidia hlavnú prekážku pre združenia v nedostatku súdržnosti, pretože vlastníci 
často nechápu význam záujmových združení. Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že 
členovia často krát namiesto riadnej odpovede na otázky nevedeli odpovedať na otázku, 
z čoho môžeme konštatovať nezáujem členov o činnosť v združeniach. Členov združenia 
je potrebné motivovať k činnosti prostredníctvom spoločne organizovaných školení, po-
radenských a vzdelávacích činností. Výmena názorov a informácií by mohla dospieť k lep-
šiemu dosiahnutiu problémových otázok a cieľov. Povinné členstvo by mohlo stimulovať 
pasívnych vlastníkov lesov, aby obhospodarovali svoj lesný majetok. Povinnosť členstva 
môže znamenať pre združenia vlastníkov lesov, že budú väčšie a silnejšie a budú môcť zvý-
šiť svoj politický vplyv a presadzovať lepšie svoje záujmy. 

Dôležitá je spolupráca nielen medzi združeniami vlastníkov lesov, ale taktiež aj s do-
minantnými subjektmi v lesníckom sektore, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, štátnymi lesnými podnikmi, Národným lesníckym centrom a dodávateľmi 
služieb a ich združeniami, podnikateľskými, zamestnávateľskými a zamestnaneckými 
združeniami, s ktorými združenia vlastníkov lesov spolupracujú najmä z dôvodu výmeny 
informácií a obhajoby sektorových záujmov. Podľa funkcionárov je problematická spo-
lupráca s politicko-administratívnym systémom z dôvodu nezáujmu o neštátny sektor. 
Tento nezáujem spočíva predovšetkým v neakceptácii názorov a pripomienok k legisla-
tívnym a strategickým dokumentom.

Združenia vlastníkov lesov by mali byť schopné ovplyvňovať politický proces 
prostredníctvom pripomienkovania legislatívnych návrhov alebo strategických doku-
mentov v oblastiach, ktoré sa ich týkajú. V praxi však ich politická moc nie je vysoká, pre-
tože združenia majú právo na pripomienkovanie, ale ich názory nebývajú akceptované. 
Jednou zo základných úloh združení by malo byť ovplyvňovanie politík súvisiacich s les-
níctvom. Výsledky výskumu nám však veľký vplyv nepotvrdili ani v lesníckej politike, ani 
v politike rozvoja vidieka. 
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Združenia vlastníkov lesov na Slovensku by mali byť jednotné pri každom rozhodo-
vaní v politickom procese, či už pri tvorbe zákonov alebo dokumentov týkajúcich sa les-
níctva. Potrebná je jednotnosť v neštátnom sektore, aby spoločnými silami vedeli presa-
dzovať svoje požiadavky. Je potrebné zapájať mladých a progresívnych ľudí, ktorí by mali 
potenciál zlepšiť postavenie neštátneho sektora. V predvolebnom období spolupracovať 
s kandidátmi, alebo aj dostať na kandidátsku listinu svojich členov. Spolupráca medzi 
štátnym a neštátnym sektorom je veľmi slabá, a preto by sa mali obe strany snažiť dosiah-
nuť požadované ciele spoločne. 

Pri ovplyvňovaní politiky rozvoja vidieka sa nám taktiež nepotvrdila politická sila 
združení vlastníkov lesov. Z výskumu vyplynulo, že združenia vlastníkov lesov nemali 
možnosť ani zapojiť sa do pripomienkovania Programu rozvoja vidieka. Len zástup-
ca Únie regionálnych združení vlastníkov lesov sa zúčastnil pripomienkovania daného 
dokumentu, združenia pritom nesúhlasili s celkovou realizáciou PRV, kde z rozhovorov 
prevládal názor, že kritériá na vyhodnotenie úspešnosti podaných projektov neboli trans-
parentné, externí hodnotitelia pretláčali k zisku fi nančných príspevkov jednotlivcov zo 
svojich radov. Združenia vlastníkov lesov sa sami vyjadrili, že ich politická moc pri PRV 
nebola dostačujúca, pretože boli príliš ústupčiví. Do budúcna bude potrebné, aby využí-
vali rôzne stratégie a taktiky a taktiež prácu s verejnosťou, aby dosiahli stanovené ciele. 
Združenia vlastníkov lesov na Slovensku nemali takmer žiadny vplyv pri tvorbe Progra-
mu rozvoja vidieka. Prostredníctvom monitorovacieho výboru, kde združenia mali svo-
jich zástupcov, mohli združenia ovplyvňovať poskytovanie nenávratných fi nančných 
prostriedkov, ale lesnícky sektor bol v rámci prerozdeľovania fi nančných prostriedkov 
odsunutý za poľnohospodárskych aktérov.

Pri presadzovaní záujmov voči politicko-administratívnemu systému, združenia 
vlastníkov lesov môžu využívať neformálne vonkajšie faktory ako lobing alebo prácu 
s verejnosťou. Politické aktivity mnohých združení nie sú limitované len na lobovanie 
špecifi ckých otázok, ale zahŕňajú taktiež taktiky ako návšteva workshopov, recepcií, tla-
čových konferencií, monitorovanie novín a iných médií. Využívanie lobingu by malo pri-
spieť k zvýšeniu povedomia o neštátnom sektore a zvýšiť jeho vplyv v politickom procese. 
Funkcionári sa vyjadrili, že bude nutné v budúcnosti využívať aj tvrdšie stratégie a taktiky 
pri presadzovaní sa v politicko-administratívnom systéme, či už v podobe petícií, štrajkov 
alebo iných donucovacích prostriedkov. Nedostatočná informovanosť verejnosti o význa-
me neštátneho vlastníctva lesov je pre funkcionárov považovaná za ohrozenie. Taktiež 
pre vlastníkov lesov je práca s verejnosťou jedným z postupov pri presadzovaní záujmov, 
využívaním rôznych PR nástrojov v praxi by sa mohli dostať do povedomia verejnosti 
a zohrať tak dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní a tvorbe politického procesu. Príležitosťou 
pri zlepšení postavenia je posilnenie komunikácie s odbornou a laickou verejnosťou. Ve-
rejná mienka dokáže silne ovplyvniť politicko-administratívny systém. Taktiež v predvo-
lebnom období spolupracovať s kandidátmi v lesníckej oblasti a v rámci miestnej samo-
správy dostať na kandidátske listiny zástupcov združení, ktorí by hájili neštátny sektor 
v politicko-administratívnom systéme. Dôležitá je taktiež medzisektorová spolupráca, jej 
posilňovanie je jedným z najdôležitejších predpokladov na zlepšenie základných podmie-
nok a predpokladov pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, ako aj pre zvyšovanie 
konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesníctva. Je potrebná koordiná-
cia aktivít a komunikácia medzi jednotlivými sektormi, aby sa dosiahli politické opatre-
nia, s ktorými by boli všetky strany spokojné. 
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5 ZÁVER
Cieľom výskumu v rámci projektu VYNALES bolo identifi kovať záujmové združenia 

vlastníkov lesov a ich vplyv na politiky súvisiace s lesníctvom. Bol formulovaný procesný 
model vplyvu záujmových združení majiteľov lesa na lesnícku politiku a politiky súvisiace 
s lesníctvom

Na záverečnom workshope budú prezentované predbežné výsledky a odporúčania, 
ktoré vyplynuli z výskumu v rámci projektu VYNALES. Na základe výsledkov worksho-
pu budú formulované odporúčania pre organizácie vlastníkov lesov a štátnu správu.
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OCHRANA PRÍRODY VO VZŤAHU K NEŠTÁTNYM 
VLASTNÍKOM LESOV

MATEJ SCHWARZ

ABSTRACT

The article is focused on the analysis of impact of Nature Conservation Act no 543/2000 
on non-state forest owners. Especially, the fi nancial tools aimed at the promotion of natu-
re conservation within the legal environment more democratic than the presently existing 
one, are analysed. Current version of Nature Conservation Act distinguishes fi ve types of 
the mechanisms of the compensation for a restriction of standard (forest) land manage-
ment, one extra tool called “fi nancial contribution” and a tool of “fees for entrance to pro-
tected area”, which can potentially also become useful for the landowners. The majority 
of these tools are somehow tied with the defi nition of so-called standard management 
of forests, analysis of which forms also a part of the article. All these fi nancial tools are, 
however, just optional and there are no legal rights to be compensated.
Key words
compensation for management restrictions, nature conservation fi nancial tools, standard 
forest management, land rent in protected areas

1. ÚVOD
Ochrana prírody patrí k odvetviam ľudskej činnosti významne obmedzujúcim lesné 

hospodárstvo. Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z. v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len zákon o ochrane prírody) už vo vymedzení základných pojmov hovorí, že 
ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do 
prírody a krajiny, podporou a spoluprácou s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, ako aj spolu-
prácou s orgánmi verejnej správy. V mnohých ohľadoch sa toto týka rovnako štátnych aj ne-
štátnych vlastníkov a užívateľov lesov, existujú však aj viaceré odlišnosti. Zatiaľčo u lesov 
v štátnom vlastníctve sa v zásade očakáva, že ich vlastník, teda štát, je povinný „sám voči 
sebe“ strpieť výraznejšie obmedzenia a nepriznáva sa mu (ani ním poverenému obhos-
podarovateľovi týchto lesov) nárok na kompenzácie ekonomických strát, u súkromných 
vlastníkov lesa je situácia čiastočne lepšia. Postupnými novelizáciami zákona o ochrane 
prírody (do dnešného dňa až 21 noviel) vznikli fi nančné nástroje ochrany prírody do istej 
miery umožňujúce fi nančnú kompenzáciu obmedzení plynúcich z ochrany prírody. Tieto 
nástroje sú navrhnuté najmä pre neštátnych vlastníkov lesa, občas dokonca na úkor uží-
vateľa lesov v štátnom vlastníctve (v prípade nástroja „zámena pozemkov“). Toto však, 
samozrejme, neznamená, že by tieto nástroje boli vo vzťahu k neštátnym vlastníkom ide-
álne a že by zaručovali bezproblémové spolužitie ochrany prírody s neštátnymi vlastník-
mi lesov. Problémom je aj vnútorná nekonzistentnosť zákona o ochrane prírody v týchto 
otázkach – dnešné znenie zákona síce obsahuje potenciálne efektívne fi nančné nástroje, 
systém reštrikcií zákona však nie je s týmito nástrojmi dostatočne previazaný. 
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2. FINANČNÉ NÁSTROJE OCHRANY PRÍRODY VOČI 
VLASTNÍKOVI A UŽÍVATEĽOVI LESA
Zákon o ochrane prírody ponúka niekoľko nástrojov nazvaných náhradou za obme-

dzenie bežného obhospodarovania. Názov je volený trochu nešťastne, pretože u via-
cerých z nich nejde ani tak o kompenzáciu obmedzení hospodárenia, ako skôr o snahu 
„problém“ trvalo vyriešiť zmenou vlastníctva. Ďalším nedostatkom súčasného systému 
je, že výpočet výšky náhrady, resp. vznik nároku na ňu, je viazaný na sporný koncept bež-
ného obhospodarovania lesov (pozri nižšie).

Podľa súčasného znenia zákona, v prípade, že v dôsledku obmedzení vyplývajúcich 
z ochrany prírody dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania, patrí podľa záko-
na vlastníkovi náhrada (nie nevyhnutne, pozri nižšie), ktorou sa rozumie:

zámena pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, pokiaľ je možná (pod-
mienky zámeny stanovuje § 61a zákona o ochrane prírody). Zámennú zmluvu možno 
uzavrieť, ak sú pozemok, ktorý má byť vyhlásený za chránený a pozemok ponúkaný 
na výmeny v porovnateľnom stave, pričom porovnateľnosť sa posudzuje podľa dru-
hu pozemku, výmery a vlastností porovnávaných pozemkov alebo hodnoty pozem-
ku podľa osobitného predpisu, ktorým je Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slo-
venskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov. Najslabšou stránkou tohto nástroja je vysoká náročnosť (aj fi -
nančná) samotného procesu vyhľadávania vhodných pozemkov a dosiahnutia súhla-
sov vlastníkov s výmenou. V prípade lesných pozemkov k hodnote pôdy mimoriadne 
výrazným spôsobom pristupuje aj hodnota lesného porastu – porast na výmenu by 
mal mať podobnú zásobu, kvalitu, vek začatia obnovy, sprístupnenosť a ďalšie vlast-
nosti, čo je len ťažko dosiahnuteľné. Pritom porast navrhnutý za chránené územie 
s vyšším stupňom ochrany už z princípu nemôže mať všetky vlastnosti porovnateľné 
s hospodárskym lesom „nevhodným“ na vyhlásenie za chránené územie. Nie je ani 
určené, kto má byť za takto náročné vyhľadávanie a vyjednávanie zodpovedný a na 
koho náklady proces prebehne (organizácia ochrany prírody hradí len vyhotovenie 
geometrického plánu, náklady na znalecké posudky a správny poplatok za návrh na 
vklad do katastra nehnuteľností). Celkovo ide o riešenie požiadaviek rezortu životné-
ho prostredia na náklady rezortu lesného hospodárstva a jeho organizácií. Vzhľadom 
na nedoriešenosť uvedených otázok sa táto forma „náhrady“ zatiaľ prakticky nevyu-
žíva. Nástroj zámeny pozemkov, tak ako je zatiaľ navrhovaný, neumožňuje zohľadniť 
hodnotu ekosystémových služieb (ďalej ES) poskytovaných predmetnými porastmi, 
pričom zohľadnenie ich vysokej prírodnochrannej hodnoty zo strany rezortu životné-
ho prostredia by malo byť samozrejmosťou. 
nájom pozemku (§ 61b zákona o ochrane prírody) – táto forma náhrady je zo všetkých 
zákonom umožnených foriem asi najperspektívnejšia, o čom svedčí aj jej časté využí-
vanie v zahraničí. Nájom nie je možný u pozemkov vo vlastníctve štátu a nevzťahujú 
sa naň ustanovenia zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľ-
nohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Na nájomcu prechádzajú všetky prá-
va a povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov (napr. aj zo zákona o lesoch) 
a súvisia s užívaním pozemku na dosiahnutie účelu nájmu (teda ochrany prírody), ak 
sa nedohodnú inak. Nájomca je povinný poskytnúť prenajímateľovi dokumentáciu 
súvisiacu so spôsobom starostlivosti o pozemok, najmä popis predpokladaného vý-
voja a očakávaného stavu pozemku po ukončení nájomnej zmluvy – toto ustanovenie 

a)
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je mimoriadne dôležité pre prenajímateľa, t.j. neštátneho vlastníka lesných pozem-
kov. Umožňuje mu zvážiť riziká plynúce z nájmu, napr. hrozbu straty hodnoty poras-
tu vplyvom (ne)hospodárenia počas doby nájmu (prestarnutie, rozvrátenie vplyvom 
škodlivých činiteľov), čo by zhoršilo vyjednávaciu pozíciu vlastníka pri budúcej ná-
jomnej zmluve. Keďže záujmom nájomcu pravdepodobne nebude hospodárenie ani 
vzdialene podobné bežnému hospodáreniu, treba očakávať, že pozemok nebude po 
uplynutí nájmu v rovnakom stave, ako v okamihu prenajatia. Nájomná zmluva sa, 
v prípade lesných pozemkov, uzavrie minimálne na 30 rokov, pričom si treba uvedo-
movať, že prenájom na celú rubnú dobu z pohľadu vlastníka nič nerieši (inštitút náj-
mu sa využije spravidla kvôli ponechaniu porastu bez zásahu, takže uplynutie rubnej 
doby nebude znamenať, že porast bude v rovnakom veku ako v okamihu nájmu). Po-
kiaľ jedna zo zmluvných v poslednom roku doby nájmu neoznámi svoje rozhodnutie 
nájom ukončiť, zmluva sa automaticky predlžuje za rovnakých podmienok ako boli 
dohodnuté v pôvodnej zmluve. Zo strany ochrany prírody môže byť dôvodom nezá-
ujmu o predĺženie zmluvy to, že sa porast dostal do stavu, v ktorom je jeho obhos-
podarovanie pre vlastníka ekonomicky nevýhodné alebo z hľadiska ochrany prírody 
nepredstavuje na najbližšie nájomné obdobie „hrozbu“ (napr. pôjde o mladinu). Aj 
keď výška nájmu nie je súčasným znením zákona o ochrane prírody nijako obmedze-
ná, dá sa očakávať, že pri vyjednávaní sa bude vychádzať najmä z ekonomickej hod-
noty produkcie. Z pohľadu rozvíjajúceho sa konceptu ekosystémových služieb (ES) 
by však výška nájmu mala zohľadňovať aj ich hodnotu. Pokiaľ porast v danom stave 
predstavuje prírodnoochrannú hodnotu, cena tejto ES by mala byť zohľadnená. Nie 
je dôvod, aby sa výška nájmu odvíjala práve od ceny produkcie dreva, resp. rentability 
ťažby, pokiaľ má nájomca záujem práve túto ES nevyužívať. Treba si aj uvedomovať, 
že nájomca získa na dobu nájmu aj právo vyberať poplatky za jednotlivé ES, pokiaľ sa 
počas nájmu vytvoria podmienky pre ich spoplatnenie.
c) výkup pozemkov do vlastníctva štátu (§ 61c) – táto forma „náhrady“ sa podobá zá-
mene pozemku (pozri vyššie) a to aj v tom, že nejde o skutočnú kompenzáciu obmedze-
ní hospodárenia, ale skôr o snahu trvalo sa zbaviť povinnosti čokoľvek kompenzovať. 
Ministerstvo životného prostredia alebo ním poverená organizácia ochrany prírody, 
Slovenský pozemkový fond alebo správca lesných pozemkov(!) vo vlastníctve štátu 
môže vykúpiť pozemky v chránených územiach, a to najviac za cenu stanovenú podľa 
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stano-
vení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Pozemky do vlastníc-
tva štátu môže vykúpiť aj navrhovateľ ako „kompenzačné opatrenie“ podľa § 28, čiže 
kvôli zabezpečeniu priaznivého stavu ochrany v územiach Natura 2000. Z pohľadu 
ochrany prírody ostáva problematickým možný správca vykúpených lesných pozem-
kov (organizácie ochrany prírody zatiaľ takúto právomoc nemajú). Z tohto dôvodu, 
ako aj z dôvodu fi nančnej náročnosti, sa tento nástroj zatiaľ nevyužíva.
zmluvná starostlivosť (§ 61d) – nástroj sa v podstate prekrýva s fi nančným príspevkom 
(§ 60) a nejde o platbu za žiadnu z ES (ani za produkciu dreva), ale o platbu za činnosť 
obhospodarovateľa predmetných (aj lesných?) pozemkov, čiže za zmluvne dohodnutý 
manažment. Paradoxne, zmluvná starostlivosť sa v zmysle zákona (§ 61 (1) zákona 
o ochrane prírody) neuplatňuje, ak ide o pozemky vo vlastníctve štátu, hoci náklady 
na dohodnuté obhospodarovanie by musela znášať aj štátna organizácia obhospoda-
rujúca daný pozemok. Nástroj sa zatiaľ uplatňuje najmä u nelesných pozemkov (ko-
senie, spásanie), kde je podiel štátneho vlastníctva nižší. Nie je zrejmé, či sa s touto 

c)
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formou náhrad uvažuje aj u lesných pozemkov – v praxi zvyčajne organizácie ochrany 
prírody nemávajú jasnú predstavu o potrebe opatrení pestovania lesa a ochrany lesa 
pre dosiahnutie cieľového stavu porastov. Pri obmedzenom manažmente u lesných 
porastov hrozí, že bude, na rozdiel od bežného hospodárenia, stratový z dôvodu malej 
koncentrácie ťažieb – výška platieb by toto mala zohľadňovať, vtedy je však používa-
nejším riešením nasledujúci nástroj. Na činnosti vykonávané v súvislosti so zabez-
pečením starostlivosti o chránené územie a jeho ochranné pásmo uvedené v zmluve 
o starostlivosti sa nevzťahujú zákazy podľa a nevyžadujú sa súhlasy vyplývajúce zo 
stupňov ochrany prírody.
fi nančná náhrada (§ 61e) – ide o kompenzáciu strát na výnosoch súvisiacich s ob-
medzením bežného hospodárenia. Uplatňuje sa v prípadoch, keď nebola uzavretá 
zámenná zmluva, nájomná zmluva, kúpna zmluva alebo zmluva o starostlivosti 
a dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania v dôsledku obmedzení a opat-
rení vyplývajúcich z požiadaviek ochrany prírody. Vypočíta sa ako rozdiel medzi 
výnosmi a nákladmi pri bežnom hospodárení a hospodárení obmedzenom zákonom 
o ochrane prírody. Opäť je tu jednoznačná väzba na využívanie produkcie pozemku 
a jeho ekonomiku, nejde o platby za ES ani za prírodnoochrannú hodnotu územia. 
Oprávneným poberateľom náhrady je vlastník pozemku (spoluvlastník, spoločenstvo 
vlastníkov), alebo, v prípade že vlastník sám pozemok neobhospodaruje, nájomca 
pozemku. Nárok na fi nančnú náhradu začína plynúť: a) dňom vyhlásenia chráne-
ného územia alebo zmeny podmienok jeho ochrany, z ktorých vyplýva obmedzenie 
bežného obhospodarovania, b) dňom schválenia programu starostlivosti o lesy alebo 
jeho zmeny, v ktorých boli zohľadnené požiadavky orgánu ochrany prírody, c) dňom 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody o nepovolení vý-
nimky na odstránenie následkov škôd v lesoch spôsobených škodlivými činiteľmi, 
alebo d) dňom rozhodnutia orgánu ochrany prírody s obmedzujúcimi podmienkami 
alebo zákazom činnosti. Lehota na uplatnenie nároku začína na lesných pozemkoch, 
začína plynúť dňom vzniku nároku. Hlavnými nedostatkami tejto formy náhrady 
sú jej prílišná naviazanosť na ekonomiku ťažby dreva (a teda nemožnosť stanovenia 
trhovej výšky náhrady a nemožnosť zohľadnenia hodnoty ES iných ako produkcia 
dreva) a metodické problémy s výpočtom výšky náhrady u väčšiny foriem obmedzení 
(bezproblémový je vlastne len výpočet náhrady za nespracovanie kalamity v piatom 
stupni ochrany). Ďalším nedostatkom je, že náhrada sa môže týkať iba priamych strát 
na výnosoch – nepriame straty vyplývajúce z nemožnosti zvyšovania kvality porastov 
alebo intenzifi kácie hospodárenia, nie sú u tohto nástroja zohľadniteľné.
Osobitným, trochu nesystémovým, nástrojom je fi nančný príspevok (§ 60) ktorý je, 
okrem udržiavania stavby potrebnej pre druh živočícha, určený aj na udržiavanie ale-
bo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny, ktorý nie je možné dosiahnuť len bežným 
obhospodarovaním pozemku. Oprávnenými poberateľmi sú vlastníci, správcovia ale-
bo nájomcovia pozemkov v maloplošných chránených územiach národnej siete ale-
bo v európskych resp. medzinárodných chránených územiach (najmä Natura 2000) 
bez ohľadu na ich výmeru, alebo pozemkov s chráneným stromom alebo chránenými 
druhmi živočíchov a rastlín. Napriek uvedeným formuláciám, ktoré vzbudzujú dojem, 
že nástroj by mohol byť využitý na platby za ES v oblasti biodiverzity, tomu tak v sku-
točnosti nie je. Zo skutočnosti, že platby sú viazané na iné než bežné hospodárenie, 
vyplýva, že ani v tomto prípade nejde o platbu za službu poskytovanú ekosystémom, 
ale za službu poskytovanú lesným hospodárom. Rovnako aj formulácie, že fi nančný 

e)
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príspevok možno poskytnúť až do výšky 100 % rozdielu nákladov a skutočnosť, že fi -
nančný príspevok sa poskytuje pred realizáciou dohodnutých opatrení a že nepoužité 
prostriedky je vlastník, správca alebo nájomca dotknutého pozemku, budovy alebo 
podzemného priestoru povinný vrátiť dokazujú, že príspevok je viazaný na činnosť 
hospodára, nie na ES. Nástroj sa veľmi podobá na zmluvnú starostlivosť (§ 61d), nie je 
však deklarovaný ako forma náhrady za obmedzenie bežného hospodárenia a zákon 
nezakazuje jeho využitie ani u štátom vlastnených pozemkov. V súčasnosti nám nie je 
známe využitie fi nančného príspevku u lesných pozemkov. 

3. VZŤAH VÝŠKY POPLATKOV K BIODIVERZITE
Všetky vyššie uvedené nástroje vychádzajú z princípu platieb za obmedzenie hospo-

dára alebo vlastníka nad rámec bežného hospodárenia. Tento princíp je trochu potlačený 
jedine u nájmu pozemkov, ktorý síce je v zákone zaradený medzi nástroje kompenzácie za 
obmedzenie bežného hospodárenia, ale nájom (teoreticky) môže zahŕňať aj priamu plat-
bu za biodiverzitu a ďalšie ES. V zásade však v zákone o ochrane prírody nie je defi novaná 
možnosť poberania platieb, ktoré by boli v súlade so základným princípom platieb za ES, 
čiže myšlienkou poberania platieb za pozitívnu externalitu lesného hospodárstva vo for-
me biodiverzity. Myšlienka priamych platieb za biodiverzitu, ktorých výška by závisela 
na kvalite biodiverzity vyjadrenej vhodne volenými kvantitatívnymi ukazovateľmi, nie je 
v zákone o ochrane prírody prítomná.

Za pozornosť stojí aj skutočnosť, že výška akýchkoľvek platieb vlastníkovi resp. užíva-
teľovi lesného pozemku (s výnimkou nájmu) nesmie, v zmysle zákona o ochrane prírody, 
prekročiť hodnotu potenciálnej ťažby dreva na danom pozemku pri danom stave porastu. 
Toto dokazuje, že u týchto platieb v skutočnosti nejde o biodiverzitu, resp. že rezort život-
ného prostredia nepripisuje biodiverzite reálnu hodnotu (skôr len morálnu).

4. ĎALŠIE MOŽNOSTI KOMPENZOVANIA OBMEDZENÍ 
VYPLÝVAJÚCICH Z OCHRANY PRÍRODY
Orgány ochrany prírody alebo nimi poverené organizácie OP (v zásade ide o správy 

jednotlivých veľkoplošných chránených území alebo Regionálne správy ochrany prírody 
a krajiny) sú v zmysle zákona o ochrane prírody (§ 58) oprávnené vyberať poplatky za 
vstup do CHÚ alebo ich častí. Toto vstupné je vlastne fi nančným vyjadrením ceny rekre-
ácie, ktorá v chránených územiach priamo súvisí s biodiverzitou a krajinárskymi hodno-
tami územia. Zákon o ochrane prírody zmieňuje, že v prípade neštátneho vlastníctva po-
zemkov je na vyberanie poplatkov nutný súhlas vlastníka pozemku, predstaviteľný je však 
jediný dôvod, prečo by vlastník mal súhlasiť s výberom takýchto poplatkov – organizácia 
ochrany prírody by mohla zabezpečiť výber a poskytnúť vlastníkovi primeraný podiel na 
vyzbieraných poplatkoch. Súčasný zákon o lesoch poskytuje vlastníkovi lesných pozem-
kov len okrajové možnosti obmedzovať a spoplatňovať vstup verejnosti do lesa. Zákon 
o ochrane prírody sa o toto už dlhšie usiluje, hoci donedávna bolo obmedzovanie vstupu 
do chránených území v rozpore aj s časťami tohto zákona, konkrétne s tými, ktoré upravu-
jú vstup do území diferencovane podľa stupňov ochrany prírody. Posledná novela zákona 
už tento rozpor vyriešila odvolaním sa na návštevný poriadok chráneného územia, ktorý 
môže vstup upraviť inak ako by vyplývalo zo stupňa ochrany. Snaha orgánov ochrany prí-
rody spoplatniť vstup do chránených území býva spravidla vlastníkmi lesa vnímaná ne-
gatívne. Po úprave podmienok smerom k zainteresovaniu vlastníka pozemku (podstatná 
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časť zisku by patrila jemu), by sa však vyberanie takýchto poplatkov mohlo stať formou 
platieb za ES (balík predávaných ES by v tomto prípade pozostával najmä z rekreácie 
a biodiverzity). Vyberanie poplatkov za vstup do „prírody“ organizáciou ochrany prírody 
môže napomôcť „prelomiť tabu“ v tejto oblasti a následne umožniť aj primerané zmeny 
zákona o lesoch smerom k priamemu vyberaniu poplatkov.

5. BEŽNÉ HOSPODÁRENIE A MOŽNOSTI PLATIEB ZA 
BIODIVERZITU AKO ES
Väčšina vyššie menovaných fi nančných nástrojov zákona o ochrane prírody sa vzťa-

huje len na prípady obmedzenia bežného obhospodarovania dotknutých pozemkov. 
Termín bežného hospodárenia resp. obhospodarovania, sa teda stáva kľúčovým. Podľa 
zákona o ochrane prírody (§ 61 (2)) sa bežným obhospodarovaním v lesoch rozumie: b) 
bežné hospodárenie v lesoch bez obmedzujúcich požiadaviek orgánov ochrany prírody vyplý-
vajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ustanovených týmto zákonom alebo 
na jeho základe, pričom sa zákon o ochrane prírody pri defi novaní termínu „bežné hospo-
dárenie v lesoch“ sa odvoláva na zákon o lesoch 326/2005, § 2 k): bežným hospodárením 
v lesoch [sa rozumie] taký spôsob hospodárenia, ktorý pri dodržaní ustanovení tohto zákona 
umožňuje racionálne využívanie všetkých jeho funkcií, najmä produkčnej funkcie; zodpovedá 
návrhu hospodárskych opatrení lesného hospodárskeho plánu pred uplatnením osobitného 
režimu hospodárenia.

Defi nícia bežného hospodárenia v lesoch je teda pomerne nejasná. Už formulácia zá-
kona o lesoch ponecháva určitú subjektivitu vo výklade pojmov „racionálne využívanie“ 
a „pred uplatnením osobitného režimu“. Hospodársko-úpravnícke plánovanie v lesoch 
bolo oddávna ústretové voči požadovateľom tzv. mimoprodukčných funkcií. To, čo dnes 
nazývame hospodárskymi lesmi, sú v skutočnosti lesy polyfunkčné. Určite nejde o lesy 
zamerané výlučne na produkčnú funkciu a už vôbec nie o lesy umožňujúce vlastníkovi sa 
zmerať na ľubovoľný typ produkcie. Používať ako etalón bežného hospodárenia súčasné 
programy starostlivosti o lesy (PSoL), s ich relatívne dlhými rubnými dobami a preferen-
ciou prirodzeného drevinového zloženia porastov, nie je celkom korektné. 

Ešte väčším problémom „konceptu obmedzenia bežného hospodárenia“ je výpočet 
výšky náhrad voči súčasnému stavu porastov, ktorý nemusí byť ideálny (s ohľadom na 
kvalitu a objem produkcie). Tento nie celkom ideálny stav by však, v prípade neexistencie 
obmedzení ochrany prírody, mohol vlastník lesného pozemku zlepšiť. Napr. málopro-
duktívne porasty by mohli byť premenené alebo rekonštruované, hospodárenie by (teo-
reticky) bolo možné zintenzívniť, bolo by možné zvoliť ekonomicky výhodnejšiu drevinu 
a p. Hypotézou, že výška náhrady by sa mala počítať aj z produkčného potenciálu daného 
pozemku, by sa zodpovedné orgány mali prinajmenšom seriózne zaoberať.

Nedoriešený je spôsob porovnania medzi nákladmi na bežné hospodárenie a náklad-
mi na „osobitný režim hospodárenia“. Kvôli jeho komplikovanosti sa v dnešnej dobe ná-
hrady vyplácajú prakticky len v prípade bezzásahových území.

Z pohľadu zavádzania systému platieb za biodiverzitu ako ekosystémovú službu, má 
myšlienka využívania bežného hospodárenia v lesoch ako základu pre výpočet výšky pla-
tieb len obmedzený význam. Najväčším nedostatkom je, že výška takto vypočítanej plat-
by je nezávislá od merateľných ukazovateľov biodiverzity. Režim bežného hospodárenia 
by však mohol byť podkladom pre zavedenie pojmu „bežnej biodiverzity“, od ktorej by sa 
následne odvíjalo hodnotenie biodiverzity aktuálnej.
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6. NÁROK NA FINANČNÚ NÁHRADU ALEBO FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK
Napriek potenciálne efektívnym fi nančným nástrojom je ochrana prírody na Sloven-

sku stále zabezpečená skôr reštriktívne. Viaceré ustanovenia zákona o ochrany prírody 
nie sú s politikou týchto (relatívne nových) nástrojov kompatibilné.

Väčšina obmedzení zákona o ochrane prírody platí bez ohľadu na súhlas vlastníka 
alebo užívateľa pozemku. Toto sa týka najmä zákazov a potreby súhlasov vyplývajúcich 
zo stupňov ochrany prírody (čiže je tu povinnosť vlastníka rešpektovať už vyhlásené chrá-
nené územia) a do určitej miery aj vyhlasovania nových chránených území a resp. zonácie 
(zmeny stupňa ochrany) už existujúcich chránených území. Napr. u zonácie (§ 30) môže 
organizácia ochrany prírody pozemok ktorý sa má zaradiť do zóny A alebo B a ktorý nie 
je v štátnom vlastníctve, prenajať, vykúpiť alebo zameniť na účel zabezpečenia celistvosti 
zóny, na čo sa primerane vzťahujú zákonné ustanovenia týkajúce sa náhrady za obme-
dzenie bežného hospodárenia. Pri vyhlasovaní nových chránených území národnej siete 
alebo ich zón je, v prípade že tieto budú mať štvrtý alebo piaty stupeň ochrany, potrebný 
súhlas vlastníka pozemku (nie užívateľa). Ustanovenie sa však nevyhnutne nevzťahuje 
na územia európskej sústavy chránených území (pozri nižšie). Súčasná prax ukazuje, že 
orgány ochrany prírody a krajiny majú pri vyhlasovaní nových chránených území a zón 
snahu dosiahnuť dohodu z (neštátnym) vlastníkom alebo užívateľom pozemku. V súlade 
s európskymi štandardmi je súhlas vlastníka vyžadovaný v prípade území európskeho vý-
znamu (§ 27), kde zo zákona vyplýva povinnosť navrhované územie prerokovať a obme-
dzenia hospodárenia v ňom z vlastníkmi prerokovať, vrátane a spôsobu náhrady za obme-
dzenie bežného obhospodarovania. Nie je tu však explicitne deklarovaná nutnosť súhlasu 
vlastníka s návrhom a tento môže byť nahradený rozhodnutím orgánu ochrany prírody. 
Upozorniť treba aj na skutočnosť, že rozsah obmedzení bežného obhospodarovania ne-
býva v čase vyhlasovania územia európskeho významu celkom známe (reštrikcie a požia-
davky môžu, resp. musia, byť v týchto územiach kedykoľvek navýšené s odvolaním sa na 
nepriaznivý vývoj stavu ochrany) a bývajú navrhovateľmi území často bagatelizované. 
Ako príklad môžu poslúžiť v súčasnosti predkladané Programy starostlivosti o chránené 
vtáčie územia na roky 2016 – 45, v ktorých sa objavujú požiadavky typu „zvýšiť podiel 
porastov starších ako 80 rokov na 60 %“, čo by v praxi mohlo pre niektorých vlastníkov 
znamenať zastavenie rubnej ťažby na celé toto obdobie.

U fi nančného príspevku zákon o ochrane prírody vyslovene uvádza, že (§ 5) ak udr-
žiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny nemožno zabezpečiť bežným 
obhospodarovaním, vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi dotknutých pozemkov mož-
no poskytnúť fi nančný príspevok. Bez ohľadu na jeho poskytnutie však je vlastník, správ-
ca alebo nájomca pozemku s osobitne chránenou časťou prírody a krajiny (čiže pozem-
ku s chráneným územím, chráneným druhom, chráneným objektom alebo ochranným 
pásmom chráneného územia) je povinný pri jeho bežnom obhospodarovaní zabezpečo-
vať priaznivý stav časti krajiny. Priaznivým stavom časti krajiny sa rozumie jej stav v sú-
lade cieľmi ochrany určenými v dokumentácii ochrany prírody. Pojem teda nemá priamy 
súvis s priaznivým stavom druhu alebo biotopu defi novanými smernicou o biotopoch 
(Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín). 

V prípade neuposlúchnutia pokynov orgánu ochrany prírody má dokonca organizá-
cia ochrany prírody právo (§ 5 (7)) „zabezpečiť priaznivý stav časti krajiny“ na vlastné ná-
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klady, ale (teoreticky) aj bez ohľadu na záujmy vlastníka. Zatiaľ nám nie je známe žiadne 
uplatnenie tohto kontroverzného ustanovenia v praxi.

Vlastník alebo užívateľ sú povinní zo svojich pozemkov na vlastné náklady odstra-
ňovať invázne druhy rastlín a živočíchov (§ 7). Orgán ochrany prírody má len povinnosť 
vlastníka alebo užívateľa na výskyt týchto druhov upozorňovať a v prípade potreby naria-
diť ich odstránenie. Odstrániť tieto druhy (bez potreby súhlasu vlastníka) môže aj osoba 
poverená orgánom ochrany prírody, avšak na náklady vlastníka resp. užívateľa.
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ČINNOSŤ ZDRUŽENÍ NEŠTÁTNYCH VLASTNÍKOV 
LESOV V KRAJINÁCH VÝCHODNEJ EURÓPY

ZUZANA SARVAŠOVÁ, ZUZANA DOBŠINSKÁ, JAROSLAV ŠÁLKA

ABSRACT

The aim of the paper is to provide a review of Forest owners associations (FOAs) ac-
tivities in Central Europe. Following post-communist countries have been chosen for the 
analysis: Bosnia and Hercegovina, Czech Republic, Croatia, Hungary, Estonia, Lithuania, 
Poland, Slovakia, Slovenia, Serbia and Romania. The analysis of FOAs is based on case 
study qualitative analysis and interviews with representatives of selected FOAs conduc-
ted by national experts. Results show that there is an engagement of FOAs in improving 
the status of private forest owners, intermediation of their interests and offering services 
for members. The most important factors affecting the FOAs could be divided into three 
groups: fi nancial (lack of own capital, dependence on subsidies), political (legitimate 
power, lobbying, and strength of the state infl uence) and organisational (reluctance of 
owners to organize themselves, limited forestry skills and knowledge, weak leadership).

The importance of this study lies in a fact that FOAs are still facing the same challen-
ges and without the state support they have a signifi cant problems to be strong actor in 
politics in their countries.

Key words: strategy, tactics, interest groups, forest policy

1. ÚVOD A PROBLEMATIKA
Postavenie a činnosť združení neštátnych vlastníkov lesov (ZVL) v krajinách strednej 

a východnej Európy je od politických zmien v roku 1989 sledovaná nie len majiteľmi lesa, 
ale aj spoločnosťou a viacerými výskumnými prácami (Dobšinská, Sarvašová 2012). Zá-
kladným poslaním ZVL je popri poskytovaní služieb členom, najmä ovplyvňovanie les-
níckej politiky, podpora diskusie a formulácie spoločných záujmov jednotlivých členov 
a ich presadzovanie (Hricová a kol. 2014). 

Zvyšovanie vplyvu záujmových skupín a zlepšovanie povedomia závisí od ich schop-
nosti ovplyvňovať politiku na národnej alebo regionálnej úrovni a presadzovať postoje 
napomáhajúce činnosti ZVL a majiteľov lesov. 

ZVL sa snažia ovplyvňovať rozhodovanie vládnych agentúr, politických predstavi-
teľov a ďalších tvorcov politiky. Záujmové združenia sú nevyhnutné pre fungovanie de-
mokratického systému, pretože nepredstavujú len vyjadrenie záujmov a postojov socio-
ekonomickej skupiny, ale poskytujú informácie, ktoré môžu byť využité v legislatívnom 
procese a v procese tvorby strategických dokumentov. 

Cieľom príspevku je predstaviť činnosti vybraných združení vlastníkov lesov (ZVL) 
vo východnej Európe na príklade ovplyvňovania formulácie národnej lesníckej politiky.
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2. METODIKA
Analýza ZVL je založená na prípadových štúdiách, kvalitatívnej analýze dokumentov 

a rozhovoroch so zástupcami vybraných ZVL vykonávaných národnými expertmi. Získa-
né informácie slúžili ako podklad pre vyhodnotenie a syntézu výsledkov prezentovaných 
vo forme tabuliek na základe spoločného referenčného rámca. Identifi kované spoločné 
črty a charakteristiky ZVL slúžili pre vyhodnotenie faktorov ktoré ovplyvňujú ich čin-
nosť. Prípadové štúdie boli vybrané na základe národných správ projektu COST akcie 
FACESMAP – Forest Land Ownership Change in Europe (Živojinovič et al. 2015).

Tabuľka 1 Prípadové štúdie ZVL

Krajina
Podiel 

súkromných 
lesov (%)

Prípadová štúdia

Bosna 
a Hercegovina 19,3 Združenie “Naša Šuma“: príprava Lesníckej stratégie

Česká republika 39,9 Združenie vlastníkov obecných lesov (SVOL): Zákon 
o lesoch a jeho novelizácie, NLP

Chorvátsko 22,0
Chorvátska únia združení súkromných vlastníkov lesov 
(HSUPŠ): zákon o lesnom reprodukčnom materiáli, 
Zákon o lesoch

Maďarsko 42,7 Združenie neštátnych vlastníkov lesov (MEGOSZ): 
Program rozvoja vidieka

Estónsko 47,0 Združenie vlastníkov lesov Eesti Erametsaliit (EEML): 
Zákon o lesoch 

Litva 38,6 Litovské združenie neštátnych vlastníkov lesov (LMSA): 
Zákon o lesoch 

Macedónsko 11,0 Združenie súkromných vlastníkov lesov Macedónskej 
republiky: Národná stratégia a akčný plán pre lesy

Poľsko 17,7 Poľské združenie spoločenstiev (PZZL): 
Program rozvoja vidieka, NLP

Rumunsko 32,0 Združenie vlastníkov lesov (Nostra silva): Zákon o lesoch

Slovensko 46.1 Únia regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov: 
Zákon o lesoch

Slovinsko 78,0 Združenie súkromných vlastníkov lesov (ZLGS): 
Zákon o lesoch 

Srbsko 47,0 Srbská federácia združení súkromných vlastníkov lesov: 
Zákon o lesoch

Spoločný referenčný rámec defi noval výskumné otázky zamerané na aktívne ZVL na 
národnej úrovni, podieľajúce sa na formulácii lesníckej politiky (na príklade zákona o le-
soch, Národného lesníckeho programu, alebo súvisiacich dokumentov). Otázky rozhovo-
rov s predstaviteľmi ZVL sa orientovali na najdôležitejšie návrhy do legislatívy a formy ich 
presadzovania, ako aj  subjektívne hodnotenie úspešnosti predstaviteľmi ZVL Príklady 
otázok sú nasledovné:

Boli ste ako predseda združenia vlastníkov lesa prizvaný k tvorbe zákona o lesoch?
Spolupracovali ste s členmi Vášho združenia? Zapájali sa členovia združenia do pro-
cesu tvorby zákona o lesoch?

1.
2.
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Spolupracovali ste aj s inými združeniami vlastníkov lesa, resp. s predsedami týchto 
združení?
Akým spôsobom ste participovali na tvorbe zákona o lesoch? Opíšte Vaše aktivity pri 
tvorbe zákona.
Ktorých oblastí sa týkali pripomienky, ktoré ste navrhovali zapracovať do zákona o le-
soch? 
Ktoré pripomienky ste považovali z Vášho pohľadu za najdôležitejšie a prečo?
Boli Vaše pripomienky akceptované a zapracované do zákona o lesoch? Ak áno, uveď-
te ktoré. 
Využívali ste pri presadzovaní Vašich požiadaviek donucovacie prostriedky (štrajk, 
petície)? 
Využívali ste lobing alebo PR? Ak áno, opíšte. 
Aké ďalšie taktiky alebo stratégie ste využívali v snahe ovplyvniť proces tvorby záko-
na? 
Ako by ste zhodnotili postavenie/vplyv združení vlastníkov lesov pri tvorbe zákona 
o lesoch?
Ako by ste zhodnotili silu združení vlastníkov lesov pri presadzovaní svojich požia-
daviek?
Myslíte si, že združenia vlastníkov lesov dostatočne využili svoju právomoc pripo-
mienkovať zákon? Ak nie, prečo? 
Ako ste spokojný so súčasnou podobou zákona o lesoch? 
Aké zmeny by ste navrhli v zákone o lesoch pre zlepšenie postavenia neštátneho sek-
tora? 
Aké je podľa Vás postavenie združení vlastníkov lesov v politickom procese?
Myslíte si, že združenia vlastníkov lesov majú potenciál zlepšiť svoje postavenie v po-
litickom procese do budúcna? 
Ak áno, akým spôsobom by mohli združenia vlastníkov lesov zlepšiť svoje postavenie 
v politickom procese? 

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA
ZVL vo vybraných krajinách majú status neziskových organizácií a pracujú na báze 

dobrovoľnosti. V prípade ZVL z Balkánu (napr. Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Slo-
vinsko), ale aj Estónska a Litvy existuje právny základ na vytváranie a fungovanie ZVL 
v zákone o lesoch. V prípade Rumunska, Maďarska a Poľska, podobne ako na Slovensku, 
sú ZVL vytvárané na základe iných právnych predpisov.

Ich založenie na regionálnej a lokálnej úrovni sa v prvom rade spája s aktivitou vlast-
níkov lesov po zmenách legislatívy spojených s pozemkovou reformou. Neskôr sa obja-
vuje vo všetkých krajinách potreba združenia sa na národnej úrovni. Tento proces bol 
v iniciovaný čiastočne z hora (napr. Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko), alebo 
podporený výskum a medzinárodnými projektami (napr. Litva, Macedónsko, Estónsko). 
Hlavným proklamovaným cieľom bolo na národnej úrovni prezentovať záujmy vlastníkov 
lesov v procese reprivatizácie a reštitúcie a zlepšovať postavenie súkromných vlastníkov 

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
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lesov v spoločnosti. Táto funkcia ZVL je na prvom mieste vo všetkých analyzovaných prí-
padoch. Od svojho založenia ZVL rozšírili rozsah služieb, ktoré ponúkajú svojim členom. 
Medzi typické funkcie ZVL patrí politická reprezentácia na národnej i medzinárodnej 
úrovni, zdieľanie informácií a poskytovanie školení. Avšak, niektoré ZVL ponúkajú aj 
fi nančnú a technickú podporu v lesnom hospodárstve a poradenstvo. Tabuľka 2 uvádza 
niektoré ďalšie služby poskytované ZVL. 

Tabuľka 2 Služby poskytované ZVL

Služby Pomer využívajúce/všetky analyzované krajiny

Účasť v politickom procese 12/12

Exkurzie, školenia 12/12

Medzinárodná spolupráca 5/12 (Česká republika, Estónsko, Litva, Maďarsko, Rumunsko)

Spoločný predaj dreva 4/12 (Česká republika, Estónsko, Slovinsko, Rumunsko)

Spoločný nákup zariadení / 
lesného materiálu 3/12 (Česká republika, Estónsko, Slovinsko)

Certifi kácia lesov 3/12 (Bosna a Hercegovina, Česká republika, Rumunsko)

Údržba lesných ciest 1/12(Bosna a Hercegovina)

Lesná pedagogika 1/12 (Česká republika)

Nové aktivity ZVL vedú k ďalším štrukturálnym zmenám. Okrem poskytovania slu-
žieb členom pri obhospodarovaní lesa a stáva čoraz dôležitejším byť v kontakte s medzi-
národnými politickými procesmi a ovplyvňovanie politík spojených s lesníctvom. Okrem 
obligatórnej alebo podporovanej účasti ZVL na príprave lesníckej politiky – zákonov 
o lesoch, národných lesníckych programov, alebo podobných strategických dokumentov 
o lesoch, ide najmä v analyzovaných členských krajinách Európskej únie (Česká republi-
ka, Chorvátsko, Maďarsko, Estónsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Rumunsko) 
o prípravu programov rozvoja vidieka ako najdôležitejšieho nástroja na fi nancovanie 
trvaloudržateľného obhospodarovania lesov. V  sledovanom období posledných 20 ro-
kov analyzované ZVL vyvíjali iniciatívu participovať pri príprave viacerých politických 
dokumentov súvisiacich s lesníctvom. Niektoré z nich mimo zákona o lesoch uvádza 
tabuľka 3. 

Tabuľka 3 Účasť v politickom procese pri formulácii lesníckej politiky a súvisiacich dokumentov

Krajina S lesom a lesníctvom súvisiace politiky a zákony

Bosna a Hercegovina Národná lesnícka stratégia, reštitučné zákony, zákony o združovaní, 
legislatíva o kompenzačných mechanizmoch

Česká republika
Program rozvoja vidieka, reštitučné zákony, zákon o lesnom 
reprodukčnom materiáli, zákon o poľovníctve, legislatíva o ochrane 
prírody a kompenzačných mechanizmoch 

Chorvátsko Program rozvoja vidieka, reštitučné zákony, zákon o rýchlo rastúcich 
drevinách, zákon o fonde pre lesy, 

Maďarsko 
Program rozvoja vidieka, reštitučné zákony, zákon o poľovníctve, 
legislatíva o ochrane prírody a kompenzačných mechanizmoch, 
katastrálny zákon a obchod s lesnou pôdou, daňové zákony
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Krajina S lesom a lesníctvom súvisiace politiky a zákony

Estónsko 
Program rozvoja vidieka, akčný plán národného lesníckeho programu, 
zákon o poľovníctve, legislatíva o ochrane prírody a kompenzačných 
mechanizmoch

Litva 
Program rozvoja vidieka, národný lesnícky program, legislatíva 
o ochrane prírody a kompenzačných mechanizmoch, daňové zákony, 
zákon o vyňatí a zmene kategórie využívania lesnej pôdy 

Macedónsko Národný akčný plán pre lesy, zákony o združovaní, zákon o ochrane 
prírody

Poľsko Program rozvoja vidieka, národný lesnícky program, legislatíva 
o ochrane prírody a kompenzačných mechanizmoch 

Rumunsko

Program rozvoja vidieka, národný lesnícky program, legislatíva 
o obchode s drevom a transpozícia EU legislatívy, zákon o ochrane 
prírody a kompenzačných mechanizmoch, daňové zákony, zákon 
o vyňatí a zmene kategórie využívania lesnej pôdy, obchod s pôdou

Slovensko 

Program rozvoja vidieka, národný lesnícky program a jeho akčný 
plán, reštitučné zákony, zákon o poľovníctve, legislatíva o ochrane 
prírody a kompenzačných mechanizmoch, daňové zákony, zákon 
o pozemkových spoločenstvách

Slovinsko 
Program rozvoja vidieka, reštitučné zákony, zákon o poľovníctve, 
legislatíva o ochrane prírody a kompenzačných mechanizmoch, 
katastrálny zákon, obchod s lesnou pôdou, daňové zákony 

Srbsko Národný akčný plán pre lesy, zákony o združovaní, zákon o ochrane 
prírody

Všetky záujmové združenia, aj ZVL v snahe ovplyvňovať politiky využívajú rôzne stra-
tégie a taktiky. Stratégie určujú spôsob dosiahnutia cieľa, slúžia na ovplyvňovanie politík 
a zahŕňajú formovanie koalícií, poskytovanie informácií. Taktiky zahŕňajú postupnosť 
a načasovanie jednotlivých krokov, sú to konkrétne akcie uskutočňované záujmovými 
združeniami na podporu svojich politických preferencií, kde patrí komunikácia, ovplyv-
ňovanie prostredníctvom lobovania a ďalšie formy pôsobenia (Cubbage, O´laughlin, 
Bullock, 1993). Berry (1984) rozlišuje tri druhy taktík záujmových združení: priame 
(prezentácie, formálne právne úkony), nepriame (darovanie peňazí, vydávanie výsledkov 
výskumov, organizovanie verejných kampaní) a prostredníctvom členov združení (účasť 
na protestoch). Medzi ďalšie stratégie a taktiky patrí vyjednávanie s inými záujmovými 
združeniami, medzinárodné lobovanie, lobovanie členskej základne, práca s verejnosťou, 
protesty a konfrontácie (Krott, 2005). Hricová (2015) popisuje stratégie a taktiky vyu-
žívané záujmovými združeniami podľa Ellefsona (1992). Až 99 % záujmových združení 
využíva zúčastňovanie sa na parlamentných a vládnych zasadaniach, nasleduje komuni-
kácia s vládnymi činiteľmi a prezentácia názorov (98 %) a neofi ciálne stretnutia s vládny-
mi činiteľmi na schôdzkach, obedoch a spoločenských podujatiach (95 %). Vytváranie ko-
alícií s ostatnými záujmovými skupinami, diskutovanie o politických alternatívach v tlači 
a médiách,  konzultácie s vládnymi činiteľmi kvôli plánovaniu legislatívnej stratégie, lo-
bingové úsilie členskej základne, pomoc pri formulácii povereným výborom a komisiám 
je zastúpené v menšej miere, a využíva ich od 50 – 70 % združení. Taktiky ako vytváranie 
reklám v médiách o postojoch skupiny k jednotlivým problémom využíva asi 30 % záuj-
mových združení a len 20 % sa uchyľuje k demonštráciám a protestom. 
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Tabuľka 4 uvádza prehľad taktík ZVL pri ovplyvňovaní formulácie lesníckej politiky 
(väčšinou zákona o lesoch) na národnej úrovni. Z uvedeného vyplýva, že ZVL v analyzo-
vaných krajinách využívajú najmä formálne právne úkony. Lobovanie členskej základne, 
práca s verejnosťou, protesty a konfrontácie sú využívané menej.

Tabuľka 4 Ovplyvňovanie formulácie lesníckej politiky ZVL

Spôsob účasti v procese formulácie Pomer využívajúce/všetky analyzované krajiny

Členstvo v prípravnej pracovnej 
skupine 12/12

Písomné pripomienky / odvolania 
/ vyhlásenia 12/12

Stretnutia s úradmi a agentúrami 10/12 (okrem Macedónska a Srbska)

Využívanie masmédií, práca 
s verejnosťou, informačné nástroje

7/12 (Bosna a Hercegovina, Česká republika, Litva, 
Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko)

Lobovanie 5/12 (Bosna a Hercegovina, Litva, Poľsko, Slovinsko, 
Rumunsko)

Vyjednávanie s politikmi 4/12 (Česká republika, Estónsko, Slovensko, Slovinsko)

Organizované protesty v blízkosti 
parlamentu 2/12 (Litva, Rumunsko)

Spojenectvo s environmentálnymi 
NGO 1/12 (Rumunsko)

Na základe rozhovorov s predstaviteľmi ZVL v jednotlivých krajinách možno konšta-
tovať, že svojim pôsobením v procese ovplyvňovania formulácie politík nie sú spokojní. 
Ako najväčšie problémy a nedostatky boli identifi kované nedostatočné fi nančné zdroje na 
prácu ZVL, slabá kooperácia v rámci národnej úrovne, ale aj transfer informácií v rámci 
Európy a potreba väčšej inštitucionalizácie ZVL. Pri ovplyvňovaní procesu formulácie 
politík navrhujú (Estónsko) zapojenie profesionálov z iných sektorov, nie len lesníkov 
a podporu z úrovne štátu (Poľsko, Maďarsko, Slovensko).

Najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú ZVL možno rozdeliť do troch skupín: fi -
nančné (nedostatok vlastného kapitálu, závislosť na dotáciách), politické (legitimita 
moci, lobovanie a silný vplyvu štátu) a organizačné (neochota vlastníkov organizovať sa, 
obmedzené zručnosti a znalosti, slabé vedenie).

4. ZÁVER
ZVL vo svojich krajinách stále čelia rovnakým výzvam ako pri svojom vzniku – zvy-

šovanie členskej základne, nezávislosť, profesionálnosť. Bez štátnej podpory majú značné 
problémy sa stať silným aktérom v politike. Nepriame taktiky ako vydávanie výsledkov 
výskumov, koalície s inými záujmovými skupinami, organizovanie verejných kampaní 
a účasť na protestoch sú ZVL málo využívané.
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