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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LESNÉHO 
HOSPODÁRSTVA SR V ROKU 2012

MIROSLAV KOVALČÍK, MARTIN MORAVČÍK

ABSTRACT

Paper presents economic results of forestry in Slovak republic in 2012 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 2012 a analyzuje vývoj vybra-

ných ekonomických ukazovateľov za obdobie rokov 2005 – 2012. 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 a podnikateľské štatistiky ŠÚ SR. Na lepšie prepo-
jenie ekologických a ekonomických údajov LH sa vyvinul systém integrovaných environ-
mentálnych a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF). Tieto podúčty slúžia na vyjadrenie 
odvetvových špecifík LH v rámci systému národných účtov hospodárstva. Taktiež súvisia 
s harmonizáciou národných informačných systémov s informačnými systémami EÚ. Od 
roku 2008 sa rozvíja iniciatíva za zelenú ekonomiku (Green Economy Initiative), ktorú pod-
nietil Environmentálny program OSN v čase svetovej fi nančnej a hospodárskej krízy, ako 
reakciu na stimuly, ktoré smerovali 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 prob-
lémov životného prostredia. Jej dôležitou súčasťou je zber údajov, ktoré sú harmonizova-
né s medzinárodnými princípmi tak, aby umožňovali komparatívne analýzy na podporu 
rozhodovania a objektívne hodnotenie trvalej udržateľnosti prostredníctvom kritérií a in-
dikátorov trvalo udržateľného 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 2012 hodnotu 494,44 mil. € a oproti minulému roku klesli 
o –10 %. Tržby za drevo boli v roku 2012 v medziročnom porovnaní nižšie o –10 %. Do-
siahnutá úroveň tržieb za drevo bola ovplyvnená najmä poklesom ťažby dreva.

Celková hodnota produkcie LH aj so započítaním hodnoty bežného prírastku a hod-
noty vlastnej spotreby podľa metodiky integrovaných ekologických a ekonomických úč-
tov pre lesy bola v roku 2012 vo výške 734 mil. € a oproti minulému roku klesla o –9 %.

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

Subjekty užívania lesov 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012

Tržby a výnosy celkom

Štátne organizácie LH 150,40 169,89 215,89 322,25 265,87 287,12 295,27 271,05

Neštátne subjekty – 78,87 105,49 135,13 120,87 191,70 248,97 223,39

Spolu 150,40 248,76 321,38 457,38 386,74 478,82 544,24 494,44

Z toho tržby a výnosy za drevo

Štátne organizácie LH 86,44 117,51 153,39 253,44 196,35 220,22 222,07 207,14

Neštátne subjekty – 68,84 82,42 123,48 113,57 156,66 211,35 184,71

Spolu 86,44 186,35 235,81 376,92 309,92 376,88 433,42 391,85

Podiel 57,5 % 74,9 % 73,4 % 82,4 % 80,1 % 78,7 % 79,6  % 79,3 %

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 2012 majú najvyšší podiel sortimenty 
piliarskej guľatiny (obrázok 1). Sortimenty surového dreva tvoria spolu až 80 % trhovej 
produkcie LH, čo znamená, že drevná hmota je rozhodujúcim zdrojom fi nancovania LH. 
Hodnota ostatných produktov a druhotných nelesníckych služieb predstavuje zhruba 
20 %.

55%

3%

22%

4%

16%

Piliarska gu atina Palivové drevo Vlákninové drevo Ostatné lesné produkty Druhotné nelesnícke inností

Obrázok 1 Štruktúra konečnej produkcie lesného hospodárstva v roku 2012
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2.1.1 Vývoj dodávok sortimentov surového dreva
V roku 2012 dodali subjekty obhospodarujúce lesy na Slovensku na trh 8 202 tis. m3 

dreva a medziročne klesli dodávky dreva o –11 %. Zlepšila sa aj štruktúra sortimentov 
dreva. Ihličnaté piliarske sortimenty mali podiel 61 % a listnaté piliarske sortimenty 36 % 
z celkových dodávok (obrázok 2). Stále chýbajú výraznejšie dodávky najcennejších sorti-
mentov 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 problé-
my s odbytom listnatých piliarskych sortimentov dreva.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Soritmenty I. triedy akosti Sortimenty II. triedy akosti
Sortimenty III. triedy akosti Vlákninové drevo
Palivové drevo + drevo na energetické ú ely Ostatné sortimenty dreva

Obrázok 2 Vývoj dodávok sortimentov surového dreva

2.1.2 Export a import sortimentov surového dreva
Dodávky na domáci trh dosiahli v roku 2012 výšku 7 872 tis. m3 dreva (vrátane vlast-

nej spotreby). V porovnaní s rokom 2011 boli dodávky dreva na domáci trh o 955 tis. m3 
nižšie. Lesné podniky vyviezli priamo 329 tis. m3 surového dreva v celkovej hodnote 
18,4 mil. EUR (tabuľka 2). Celkovo sa v roku 2012 vyviezlo 2 360 tis. m3 surového dreva 
v celkovej hodnote 188,9 mil. EUR. Naproti tomu sa doviezlo 972 tis. m3 surového dreva 
v celkovej hodnote 67,4 mil. EUR (tabuľka 3). Na základe porovnania výsledkov získa-
ných spracovaním údajov zo štatistického zisťovania o dodávkach dreva v lesníctve a úda-
jov z colnej štatistiky (systémy EXTRASTAT a INTRASTAT) je možné uviesť, že:

Lesné podniky vyviezli pri ihličnatých sortimentoch približne rovnaký podiel piliar-
skych a vlákninových sortimentov surového dreva, čím dosiahli priemerné speňaže-
nie cca 56 EUR/m3. Vyššie speňaženie je spôsobené poklesom podielu ihličnatého 
vlákninového dreva na celkovom exporte surového dreva (z 56 tis. m3 v roku 2011 
na 24 tis. m3 v roku 2012) a zvýšením podielu listnatých piliarskych sortimentov 
(z 66 tis. m3 v roku 2011 na 91 tis. m3 v roku 2012)
Obchodné subjekty vyviezli zvyšných 2 031 tis. m3, pričom išlo najmä o ihličnatú pi-
liarsku guľatinu (53,4  % z dodávok na vývoz). Priemerné speňaženie pritom dosiahlo 
hodnotu 80 EUR/m3.

•

•
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Tabuľka 2 Celkový vývoz sortimentov surového dreva do zahraničia

Sortiment dreva

Export celkom Z toho lesné podniky

2011 2012 2011 2012

tis. m3 % tis. m3 % tis. m3 % tis. m3 %
Ihličnaté výrezy 
(I. až III. triedy akosti) 1 651 61,5 1 261 53,4 135 35,1 90 27,4

Ihličnaté drevo 
(IV. a V. triedy akosti) 337 12,6 309 13,1 56 14,5 24 7,3

Listnaté výrezy 
(I. až III. triedy akosti) 202 7,5 141 6 66 17,1 91 27,7

Listnaté drevo 
(IV. a V. triedy akosti) 343 12,8 374 15,8 128 33,3 123 37,4

Palivové drevo 151 5,6 275 11,7 0 0,0 1 0,3
Spolu 2 684 100 2 360 100 385 100 329 100
Podiel 14,3 % 13,90 %

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
2011 2012

tis. m3 % tis. m3 %
Ihličnaté výrezy 
(I. až III. triedy akosti) 24 2,5 145 15

Ihličnaté drevo 
(IV. a V. triedy akosti) 47 5,0 62 6,4

Listnaté výrezy 
(I. až III. triedy akosti) 37 3,9 33 3,3

Listnaté drevo 
(IV. a V. triedy akosti) 769 81,3 637 65,6

Palivové drevo 69 7,3 94 9,7
Spolu 946 100 972 100

Prameň: Colná štatistika SR Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen

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 vzrástlo v roku 2012 o 1,9 % na 48,34 €/m3 (o 2 % u ihličnatého dreva a o 0,7 % 
u listnatého dreva). Najvýraznejší nárast priemerného speňaženia bol u ihličnatej piliar-
skej guľatiny. Trend vývoja priemerného speňaženia od roku 2005 je znázornený na ob-
rázku 3. 
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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 Svätý 
Anton. V roku 2012 dosiahla podpora z verejných zdrojov v bežných cenách hodnotu 33,7 
mil. €, z toho podpora lesníckej prevádzky bola vo výške 27,5 mil. € (tabuľka 4). Najvyšší 
podiel dosahujú subvencie na ostatné činností ako sú: špecifi cké činností v LH (ochran-
né opatrenia proti podkôrnemu hmyzu), vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov, 
resp. plánov starostlivosti o les, rôzne príspevky na účelové činností, dotácie na poľnohos-
podársku 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. Naproti tomu klesá podiel subvencií na lesnícku činnosť (obrázok 4).

Tabuľka 4 Podpora lesného hospodárstva z verejných zdrojov v roku 2012 v tis. EUR

Zdroj, nositeľ Bežné 
výdavky

Kapitálové 
výdavky 

(investície)
Spolu

Lesné hospodárstvo

Rozp. kap. 08V0203 – Vyhotovenie LHP 2 279 0 2 279

Rozp. kap. 08V0206 – Starostlivosť o národné 
parky 1 015 0 1 015

Štátna pomoc 1 950 0 1 950

Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 10 495 9 836 20 331

Iné zdroje 1 703 260 1 963

Spolu LH 17 442 10 096 27 538
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Zdroj, nositeľ Bežné 
výdavky

Kapitálové 
výdavky 

(investície)
Spolu

Ostatné

NLC Zvolen 2 418 0 2 418

Rozp. kap. 08V0202 – Rozvoj HÚL 856 0 856

Rozp. kap. 08V0204 – Monitoring lesov 100 0 100

Rozp. kap. 08V03 – Výskum a odborná pomoc 1 264 0 1 264

Rozp. kap. 090010204 – Vzdelávanie 18 0 18

Rozp. kap. 090040101 – Informatizácia 
spoločnosti 50 0 50

Rozp. kap. 090050101 – Štatistické zisťovania 30 0 30

Rozp. kap. 090060100 – Pozemkové úpravy 100 0 100

Štátna správa – Krajské lesné úrady 3 558 28 3 586

Rozp. kap. 08V0207 – Štátna správa 3 558 28 3 586

Sekcia LHaSD MPRV SR 6 0 6

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

Múzeum Svätý Anton 124 0 124

Rozp. kap. 0920301 – Múzejná činnosť 124 0 124

Spolu ostatné 6 106 28 6 134

Spolu lesníctvo 23 548 10 124 33 672

Prameň: MPRV SR, PPA, osobitné zisťovanie vykonané v štátnych organizáciách LH SR
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen
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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 2012 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 23 až 28 %. Podľa údajov štatistického úradu zamestnanosť v lesnom hospodár-
stve v poslednom období klesá. V roku 2012 však počet zamestnancov lesných podnikov 
mierne vzrástol o 2,4 % na 8,9 tis. zamestnancov. Priemerná mzda sa zvýšila o 1,4 % na 
862 €. Ostatné náklady dosahujú zhruba 15 % podiel na celkových nákladoch lesných 
podnikov (tabuľka 5).

Tabuľka 5 Vývoj druhového členenia nákladov LH v mil. EUR

Ukazovateľ 2010 2011 2012

Náklady celkom 460,71 100 % 495,84 100 % 454,28 100 %
Materiál. nákl. vrátane 
odpisov 273,86 59,40 % 304,89 61,50 % 253,34 55,80 %

z toho: odpisy 26,82 5,80 % 29,42 5,90 % 26,8 5,90 %

Osobné náklady 103,68 22,50 % 114,60 23,10 % 131,09 28,90 %

z toho: mzdové náklady 75,02 16,30 % 87,94 17,70 % 92,09 20,30 %

Ostatné 83,17 18,10 % 76,35 15,40 % 69,85 15,40 %

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 

kalkulačného členenia nákladov najväčší podiel predstavujú priame náklady ťažbovej 
činnosti, podiel týchto nákladov sa pohybuje okolo 40 až 45 %. Podiel režijných nákla-
dov vzrástol v roku 2012 na 24,7 %, pričom od roku 2008 je priaznivý trend znižovania 
týchto nákladov (tabuľka 6). Náklady pestovnej činnosti klesli oproti minulému roku na 
43,3 mil. €.
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Tabuľka 6 Kalkulačné členenie nákladov podľa vybraných výkonov v LH

Výkon – činnosť Meracia 
jednotka 2010 2011 2012

Priame náklady pestovnej 
činnosti spolu tis. EUR 43 898 9,5 % 55 688 11,2 % 43 252 9,5 %

Priame náklady pestovnej 
činnosti

EUR.m–3 
ťažby 4,45 5,88 5,25

Priame náklady ťažbovej 
činnosti spolu tis. EUR 210 471 45,7 % 203 859 41,1 % 193 545 42,6 %

Priame náklady ťažbovej 
činnosti

EUR.m–3 

ťažby 21,35 21,53 23,51

Režijné náklady spolu

tis. EUR

106 648 23,2 % 101 212 20,4 % 112 192 24,7 %
Ostatné priame náklady 
spolu 99 696 21,6 % 135 079 27,2 % 105 292 23,2 %

Náklady celkom 460 713 100 % 495 838 100 % 454 281 100 %
Prameň: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen

2.2.3 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 7 Odvedené dane z produkcie v mil. EUR

2005 2007 2009 2010 2011 2012

Daň z pridanej hodnoty (rozdiel 
odvedenej a vrátenej)

ŠL 21,11 24,20 23,30 17,25 17,09 18,26
NL 11,95 10,65 11,00 13,31 12,14 13,2
Spolu 33,06 34,85 34,30 30,56 29,23 31,46

Daň z nehnuteľností
ŠL 3,25 4,32 6,55 5,38 5,55 5,94
NL 1,00 1,42 1,73 1,50 1,55 1,6
Spolu 4,25 5,74 8,27 6,88 7,07 7,54

Cestná daň
ŠL 0,93 0,76 0,72 0,57 0,60 0,53
NL 0,27 0,30 0,33 0,32 0,35 0,4
Spolu 1,19 1,06 1,05 0,89 0,95 0,93

Daň z príjmov 

ŠL 8,53 6,77 4,50 5,67 9,19 8,14
NL 5,68 7,40 4,53 5,06 9,73 6,3
Spolu 14,21 14,17 9,03 10,74 18,92 14,44

Spolu
ŠL 33,82 36,05 35,06 28,87 32,40 32,87
NL 18,89 19,78 17,59 20,19 23,77 21,5
Spolu 52,71 55,83 52,65 49,07 56,17 54,37

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

•

•
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Odvedené dane z produkcie dosahujú v LH SR v bežných cenách hodnotu 
53 –  58 mil. €. V roku 2012 mierne klesli na 54,37 mil. € (tabuľka 7). Pri ich podrobnejšej 
analýze klesla cestná daň (o –2,1 %) a daň z príjmov (o –23,7 %) kvôli horšiemu hospo-
dárskemu výsledku. Naproti tomu stúpla daň z nehnuteľností (podiel na daniach v roku 
2012 predstavoval 13,9 %), 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 v bežných cenách sa za sledovanú dobu pohybuje v rozpätí 4,5 až 6,7 mil. €. 
V rokoch 2010 až 2012 dosiahlo hodnotu 20 až 22 mil. €, najmä v dôsledku zmeny metodi-
ky zisťovania údajov za neštátny sektor a spresnenia týchto údajov (obrázok 5).
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Obrázok 5 Vývoj nákladov ostatných aktív

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 
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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 8 Hospodársky výsledok LH SR

Ukazovateľ Merná 
jednotka 2010 2011 2012

HV štátnych lesných podnikov
tis. EUR

2 047 15 189 13 091
HV neštátnych lesných podnikov 16 063 33 213 27 068
HV spolu 18 110 48 402 40 159

Prameň: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01, Výkaz ziskov a strát Uč POD 2-01
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 
obdobie 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 rokoch 2011 a 2012 výrazne vzrástla na úroveň 223 mil. €, resp. 241,2 mil. €. Podobný 
trend zaznamenáva aj čistá pridaná hodnota. Čistá pridaná hodnota predstavuje hrubú 
pridanú hodnotu očistenú od spotreby fi xného kapitálu. V jednotlivých rokoch kolíše od 
160 mil.  € po 220 mil. €. 
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Obrázok 6 Vývoj podielu hrubej a čistej pridanej hodnoty
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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 až 2012 sa vrátili zhruba 
na úroveň roku 2005 (obrázok 7).
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Obrázok 7 Vývoj výšky hrubých investícií

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 to-
ho vyplýva, že čisté investície dosiahli v týchto rokoch kladnú hodnotu, čo znamená re-
álny nárast investičného majetku. V roku 2009 realizovali lesné podniky iba nevyhnutné 
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 vý-
razne vyššia ako výška investícií. V rokoch 2010 až 2012 boli čisté investície opäť kladné 
(obrázok 8).
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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 
a 2012.

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-
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.
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NÁVRH AKČNÉHO PLÁNU NÁRODNÉHO PROGRAMU 
VYUŽITIA POTENCIÁLU DREVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MILAN ORAVEC, MARTIN MORAVČÍK

ABSTRACT

Government of the Slovak Republic approved National programme of wood utilization 
in Slovakia in august 2013. Government decided to elaborate National Action plan of 
programme of wood utilization of Slovakia by Ministry of Agriculture and Rural Develop-
ment of the Slovak Republic. Action plan is based on detailed analyses of relevant prob-
lems in the area of proposed targets. There were barriers identifi ed, weaknesses and op-
portunities in forestry, wood processing industry and energy sector. Strategies and detail 
measures for implementation of proposed targets including fi nancial instruments, time 
schedules and responsible authorities was elaborated as output of detail assessments. 

Key words: wood processing, forestry, energy production from biomass

1 ÚVOD
Vláda Slovenskej republiky (SR) uznesením č. 492 z 21. augusta 2013 schválila Ná-

rodná program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky (NPVPD SR). Zároveň 
uložila ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s ministrom hos-
podárstva, ministrom životného prostredia, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny 
a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vypracovať a predložiť na roko-
vanie vlády SR Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej 
republiky (AP NPVPD SR). V nadväznosti na uvedené uznesenie vlády SR sa vypracoval 
tento AP NPVPD SR na roky 2014-2020, ktorý nadväzuje na obsah a štruktúru NPVPD 
SR a rozpracováva jeho ciele (v celkovom počte 5) a opatrenia. Prijalo sa rozhodnutie, že 
pri vypracovaní akčného plánu sa navrhnú opatrenia nevyhnutné na splnenie vytýčených 
cieľov, bez ohľadu na to, či v období jeho realizácie budú k dispozícii potrebné fi nančné 
a ľudské zdroje. Na zvýraznenie tejto skutočnosti sa akčný plán chápe ako indikatívny ma-
teriál.

Pri vypracovaní akčného plánu sa vykonal podrobný rozbor problematiky v oblas-
tiach stanovených cieľov a opatrení NPVPD SR. Identifi kovali sa exitujúce obmedzenia, 
prekážky, silné a slabé stránky a naformulovali sa stratégie a podrobné opatrenia na rea-
lizáciu navrhovaných cieľov a opatrení. Zhodnotili a navrhli sa fi nančné nástroje na rea-
lizáciu navrhnutých opatrení, ako aj časové rámce, harmonogram a zodpovednosť za ich 
realizáciu.

Prípravou akčného plánu poverila sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva 
MPRV SR Národné lesnícke centrum. Okrem toho sa sformovala pracovná skupina pre 
vytvorenie Akčného plánu NPVPD SR, do ktorej boli nominovaní zástupcovia Minis-
terstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Zväzu celulózo-papierenského priemyslu SR, Zväzu spracovateľov dreva SR, Výskumné-
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ho ústavu papiera a celulózy, a. s., Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene, 
Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, PEFC Slovensko, Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národného lesníckeho centra.

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.

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.

Pri formulovaní jednotlivých opatrení akčného plánu sa vychádzalo z podrobnej 
analýzy aktuálneho stavu a vývoja národných politických a spoločensko-ekonomických 
ukazovateľov, stavu a vývoja lesov a lesníctva na Slovensku, stavu a potrieb drevospra-
cujúceho priemyslu na Slovensku uvedených v NPVPD SR, ale aj z analýzy európskych 
princípov a globálnych vplyvov, ktoré budú realizáciu NPVPD SR a jeho akčného plánu 
nepochybne limitovať. Jednotlivé analýzy sa zamerali na aktuálny stav zhodnocovania 
ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva, v rámci ktorých sa identifi koval stu-
peň zhodnotenia surového dreva. Takisto sa overili možnosti investícií do zhodnocova-
nia surového dreva a ich efektívnosť. V nadväznosti na tieto analýzy sa navrhli opatrenia 
v jednotlivých cieľoch, ktoré prispejú k vyššiemu zhodnoteniu potenciálu surového dreva 
na Slovensku, zvýšeniu zamestnanosti a podpore regionálnych spracovateľov surového 
dreva. Nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie stanovených cieľov je tiež transpa-
rentne fungujúci trh s drevom.

2 CIELE AKČNÉHO PLÁNU NÁRODNÉHO PROGRAMU 
VYUŽITIA POTENCIÁLU DREVA

Pre potreby akčného plánu sa zdroje fi nancovania špecifi kovali takto:
Verejné zdroje EÚ poskytované prostredníctvom jednotlivých operačných progra-
mov a programu rozvoja vidieka (EÚ)
Verejné zdroje štátneho rozpočtu určené na spolufi nancovanie jednotlivých operač-
ných programov a programu rozvoja vidieka (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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Strategický cieľ 1: Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa 
prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo udržateľným 
obhospodarovaním lesov

Rámcové opatrenie 1.1: Implementovať do lesníckej praxe adaptačné opatrenia na 
prispôsobenie lesov Slovenska účinkom klimatickej zmeny s dôrazom na udržanie ich 
produkčného potenciálu
Opatrenia:

1.1.1 – Vypracovať národnú stratégiu adaptácie lesov Slovenska na klimatickú zmenu
  Zodpovední: MPRV SR MŽP SR ZSD SR, Termín: 2014 – 2016, Zdroj 

fi nancovania: EÚ, ŠRs
1.1.2 – Zabezpečiť výskum ekologických, ekonomických a sociálnych dopadov klima-

tickej zmeny a priebežné monitorovanie a hodnotenie vykonaných adaptačných 
opatrení 

 Zodpovední: MŠVVŠ SR MPRV SR. Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: 
EÚ, ŠRs

1.1.3 – Vytvoriť fi nančný nástroj na podporu vnášania cieľových drevín budúcej klímy  
pri obnove lesa, vrátane zakladania zdrojov LRM ex situ pre tieto dreviny

 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: EÚ, ŠRs, 
SZ

Rámcové opatrenie 1.2: Vytvoriť predpoklady pre pestovanie prírode blízkych lesov 
s bohatou štruktúrou, ako perspektívnej alternatívy k existujúcemu systému lesa vekových 
tried
Opatrenia:

1.2.1 –  Podporiť aplikovaný výskum inovatívnych postupov manažmentu prírode 
blízkych lesov, hodnotenia ich funkčnej účinnosti a ekonomickej efektívnosti  

 Zodpovední: MŠVVŠ SR MPRV SR, Termín: 2014 – 2020,  Zdroj fi nancova-
nia: EÚ, ŠRs

1.2.2 – Zapracovať nové metódy manažmentu prírode blízkych lesov do pracovných 
postupov hospodárskej úpravy lesov, vrátane technickej podpory

 Zodpovední: MPRV SR, NLC, Termín: 2018 – 2020, Zdroj fi nancovania: EÚ, 
ŠRs

1.2.3 – Vytvoriť fi nančný nástroj na podporu prebudovy lesa vekových tried na trvalo 
rôznoveký prírode blízky les

 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: EÚ, ŠRs, 
SZ

Rámcové opatrenie 1.3: Diverzifi kovať metódy hospodárenia v lesoch a vyčleniť časť lesných 
pozemkov pre technickú koncepciu pestovania lesov, zameranú na intenzívnu produkciu 
drevnej suroviny
Opatrenia:

1.3.1 –  Legislatívne upraviť zakladanie a pestovanie lesných plantáží (vrátane energe-
tických porastov) na lesných pozemkoch

 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2017, Zdroj fi nancovania: ŠRk
1.3.2 – Vypracovať modely hospodárenia pre lesné plantáže (vrátane energetických 

porastov) a zapracovať ich do systému rámcového plánovania a pracovných 
postupov HÚL

 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2018, Zdroj fi nancovania: ŠRk
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Rámcové opatrenie 1.4: Rekonštruovať hospodárske lesy nevyužívajúce dostatočne 
produkčný potenciál stanovíšť (najmä výmladkové, poškodené, preriedené) na produkčne 
plnohodnotné lesné porasty
Opatrenia:

1.4.1 – Vypracovať postupy kvantifi kácie strát na produkcii produkčne neplnohodnot-
ných porastov a zapracovať ich do procesu tvorby PSL

 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nancovania: ŠRk
1.4.2 – Vytvoriť fi nančný nástroj na podporu rekonštrukcií produkčne neplnohodnot-

ných porastov na produkčne plnohodnotný vysoký les
 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: EÚ, ŠRs, 

SZ
Rámcové opatrenie 1.5: Znižovať škody na lesných porastoch spôsobené biotickými 
škodlivými činiteľmi
Opatrenia:

1.5.1 – Vyvinúť na národnej úrovni centrálny systém permanentnej inventarizácie ka-
lamitných hmyzích škodcov a skorého varovania na báze moderných technoló-
gií

 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2014 – 2018, Zdroj fi nancovania: EÚ, ŠRs
1.5.2 – Vytvoriť fi nančný nástroj na podporu vykonávania ochranných a obranných 

opatrení proti škodám spôsobeným kalamitnými hmyzími škodcami a zverou 
 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: EÚ, ŠRs, 

SZ
Rámcové opatrenie 1.6: Vykonať inventarizáciu porastov lesných drevín na nelesných 
pozemkoch (bielych plochách) a navrhnúť možnosti ich využitia pre produkciu dreva.
Opatrenia:

1.6.1 – Vypracovať metodiku inventarizácie a funkčnej typizácie porastov lesných 
drevín na nelesných pozemkoch, vrátane legislatívnej úpravy zabezpečenia ich 
optimálneho využitia

 Zodpovední: MPRV SR MŽP SR, Termín: 2014 – 2018, Zdroj fi nancovania: 
EÚ, ŠRs 

Rámcové opatrenie 1.7: Vypracovať program zalesňovania poľnohospodárskych pozemkov 
nevhodných na poľnohospodársku výrobu
Opatrenia:

1.7.1 – Vytvoriť fi nančný nástroj na podporu prvého zalesnenia poľnohospodárskych 
pozemkov nevhodných na ďalšie poľnohospodárske využitie

 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: EÚ, ŠRs, 
SZ

Rámcové opatrenie 1.8: Spolupracovať s Ministerstvom životného prostredia SR na 
prehodnotení chránených území
Opatrenia:

1.8.1 – Podporiť využitie potenciálu dreva v chránených územiach prehodnotením ich 
rozsahu, predmetu ochrany, prekryvu sústav chránených území a limitov štát-
neho rozpočtu pre zabezpečenie fi nančných náhrad pri rešpektovaní potrieb 
ochrany prírody

 Zodpovední: MŽP SR MPRV SR, Termín: 2014 – 2018, Zdroj fi nancovania: 
EÚ, ŠRs 
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Strategický cieľ 2: Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti 
v lesnícko-drevárskom sektore

Rámcové opatrenie 2.1: Realizovať účinné opatrenia na dosiahnutie ziskového (ekonomicky 
životaschopného) lesníctva, ktoré je podmienkou konkurencieschopnosti celého výrobného 
reťazca lesnícko–drevárskeho sektora
Opatrenia:

2.1.1 – Vypracovať spoločný metodický pokyn MŽP SR a MPRV SR na postup orgánu 
štátnej správy pri udeľovaní súhlasu pre výstavbu lesných ciest a zvážnic v úze-
miach s 3. a 4. stupňom ochrany s ohľadom na protipožiarnu ochranu a zvýše-
nia využiteľných zdrojov surového dreva

 Zodpovední: MPRV SR, MŽP SR, NLC, ŠOP SR, Termín: 2015, Zdroj fi nanco-
vania: ŠRk 

2.1.2 – Implementovať závery prehodnotenia národnej sústavy chránených území
 Zodpovední: MŽP SR, MPRV SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: 

EÚ, ŠRs 
2.1.3 – Realizovať kompenzačné platby za obmedzenie vlastníckych práv a zvýšené 

náklady obhospodarovania lesného majetku (majetkovú ujmu) v chránených 
územiach

 Zodpovední: MŽP SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: ŠRk 
Rámcové opatrenie 2.2: Zvýšiť technologickú úroveň a vybavenie lesného hospodárstva. Je 
potrebné zabezpečiť dlhodobé spolufi nancovanie a podporu investícií v lesnom hospodárstve 
z verejných zdrojov a zdrojov EÚ
Opatrenia:

2.2.1 – Analyzovať súčasný stav lesnej cestnej siete vo vzťahu k vplyvom na životné 
prostredie a navrhnúť jej parametre a hustotu v chránených územiach za úče-
lom optimálneho využitia potenciálu dreva

 Zodpovední: MŽP SR, MPRV SR, ŠOP SR, NLC, Termín: 2014 – 2016, Zdroj 
fi nancovania: EÚ, ŠRs 

2.2.2 – Zaviesť bezúročné, resp. nízko úročené pôžičky na spolufi nancovanie podpory 
z PRV pre malé a stredné lesné podniky

 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: ŠRk 
Rámcové opatrenie 2.3: Podporovať zavádzanie inovácií v lesnícko–drevárskom sektore 
na zabezpečenie ekonomického rastu a rozvoja pri súčasnej ochrane prírodných zdrojov 
a zachovaní environmentálnych služieb 
Opatrenia:

2.3.1 – Podporiť zavádzanie technologických inovácií zamerané na výrobky z dreva 
s vysokou mierou pridanej hodnoty najmä na lepené drevo, drevené staveb-
no–stolárske výrobky, drevené konštrukcie a stavby z dreva

 Zodpovední: MH SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: EÚ, ŠRs 
2.3.2 – Podporiť výskum technologických inovácií zamerané na výrobky z dreva s vy-

sokou mierou pridanej hodnoty najmä na lepené drevo, drevené stavebno–sto-
lárske výrobky, drevené konštrukcie a stavby z dreva

 Zodpovední: MŠVVaŠ SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: EÚ, ŠRs 
2.3.3 – Podporiť výskum a aplikáciu technologických inovácií zamerané na výrobky 

z bukového dreva.
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 Zodpovední: MŠVVaŠ SR MH SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: 
EÚ, ŠRs 

Rámcové opatrenie 2.4: Zapojiť domáce výskumno-vývojové inštitúcie (univerzity, 
výskumné a vývojové organizácie) do strategického výskumného programu FTP (Forest–
based Sector Technology Platform)
Opatrenia:

2.4.1 – V rámci štátnych programov výskumu a vývoja presadzovať tému „Obnoviteľ-
né prírodné zdroje a technológie obnoviteľných zdrojov

 Zodpovední: MPRV SR, MŠVVaŠ SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancova-
nia: ŠRk 

2.4.2 – Zlepšiť informačné nástroje na posilnenie výskumu a technologického rozvoja 
pre rýchlejší prenos ich výsledkov do praxe v oblasti FTP (Forest–based Sector 
Technology Platform)

 Zodpovední: MŠVVaŠ SR, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nancovania: ŠRk 
Rámcové opatrenie 2.5: Ekonomický transformovať lesné hospodárstvo zamerané na 
diverzifi káciu jeho činností a poskytovanie platených verejnoprospešných (ekosystémových) 
služieb pre spoločnosť, nech platia tí, ktorí komerčne využívajú les
Opatrenia:

2.5.1 – Vytvoriť fi nančný nástroj na podporu rozvoja malého a stredného podnikania 
v lesníctve, zvyšovanie pridanej hodnoty jeho produktov, marketing tovarov 
a služieb, vytváranie regionálnych značiek a certifi káciu výrobkov

 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: EÚ, ŠRs, 
SZ 

Rámcové opatrenie 2.6: Zvýšiť zhodnotenie surového dreva
Opatrenia:

2.6.1 – Vytvoriť fi nančný nástroj na podporu investícií do lesníckych ťažbových tech-
nológií s cieľom komplexnejšieho spracovania nadzemnej stromovej biomasy 
na regionálnej úrovni

 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: EÚ, ŠRs, 
SZ 

2.6.2 – Vypracovať koncepciu rozvoja drevospracujúceho priemyslu na prispôsobenie 
spracovateľských kapacít štruktúre disponibilných zdrojov drevnej suroviny 
na regionálnej úrovni

 Zodpovední: MH SR, MPRV SR, NLC, Termín: 2016, Zdroj fi nancovania: 
ŠRk 

2.6.3 – Vypracovať koncepciu recyklácie dreva a výrobkov z dreva 
 Zodpovední: MŽP SR, MH SR, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nancovania: ŠRk 

Rámcové opatrenie 2.7: Podporovať domáce spracovanie surového dreva a reziva
Opatrenia:

2.7.1 – Vypracovať a realizovať štúdiu o možnostiach využitia jednotlivých ekonomic-
kých nástrojov v rámci podpory domáceho spracovania surového dreva a rezi-
va. (zlepšovania kapacitných možností a podnikateľského prostredia domáce-
ho drevospracujúceho priemyslu)

 Zodpovední: MPRV SR, NLC, Termín: 2015 – 2016, Zdroj fi nancovania: ŠRk 
Rámcové opatrenie 2.8: Zlepšovať existujúce medzisektorové vzťahy lesného hospodárstva 
so súvisiacimi sektormi
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Opatrenia:
2.8.1 – Iniciovať naformulovanie reálnej celospoločenskej objednávky na zabezpečo-

vanie ochrany prírody 
 Zodpovední: MŽP SR, MPRV SR, ŠOP SR, Termín: 2015, Zdroj fi nancovania: 

ŠRk 
2.8.2 – Vypracovať koncepciu obchodnej politiky za účelom sprehľadnenia a zefektív-

nenia dodávateľsko–odberateľských vzťahov medzi lesným hospodárstvom 
a drevospracujúcim priemyslom

 Zodpovední: MPRV SR, MH SR, NLC, Termín: 2015 – 2016, Zdroj fi nancova-
nia: ŠRk 

Rámcové opatrenie 2.9: Zlepšiť spoluprácu, obchodné a logistické vzťahy medzi lesným 
hospodárstvom (obhospodarovateľmi lesov) a výrobnými odvetviami drevospracujúceho 
priemyslu
Opatrenia:

2.9.1 – Novelizovať súčasnú vyhlášku o označovaní dreva a dokumentácií pôvodu dre-
va z dôvodu zavádzania moderných IT technológií v oblasti logistiky dreva

 Zodpovední: MPRV SR, NLC, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nancovania: ŠRk 
2.9.2 – Vytvoriť fi nančný nástroj na podporu používania a zavádzania moderných in-

formačných technológií v rámci dodávateľsko–odberateľského reťazca lesníc-
ko–drevárskeho sektora

 Zodpovední: MPRV SR, MH SR, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nancovania: 
EÚ, ŠRs, SZ 

2.9.3 – Vytvoriť fi nančný nástroj na podporu tvorby klastrov alebo partnerstiev vlast-
níkov lesa a drevospracujúcich podnikov, prípadne aj so zapojením ostatných 
aktérov v rámci reťazca spojenú s podporou zamestnanosti

 Zodpovední: MPRV SR, MH SR, MPSVR SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi -
nancovania: EÚ, ŠRs, SZ 

Strategický cieľ 3: Podporovanie zhodnocovania potenciálu dreva na 
báze malého a stredného podnikania v regiónoch využitím miestne 
dostupných zdrojov, so zámerom zvýšenia zamestnanosti a s tým 
súvisiacim regionálnym rozvojom

Rámcové opatrenie 3.1: Vypracovať koncepciu na podporu komplexného spracovania 
listnatých guľatinových sortimentov dreva.
Opatrenia:

3.1.1 – Vypracovať štúdiu o možnostiach dlhodobej podpory investícií do inovácií 
v rámci komplexného spracovania listnatého dreva

 Zodpovední: MPRV SR, MH SR, Termín: 2014 – 2017, Zdroj fi nancovania: 
ŠRk 

3.1.2 – Podpora investícií do spracovateľských kapacít na listnaté surové drevo cen-
ných sortimentov (dýhy, preglejky, výroba nábytku)

 Zodpovední: MH SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: ŠRk 
3.1.3 – Spracovať mass fl ux analýzy potenciálnych regionálnych spracovateľských ka-

pacít guľatinových sortimentov listnatého dreva
 Zodpovední: MPRV SR, MH SR, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nancovania: 

ŠRk 
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3.1.4 – Vytvoriť v rámci veľvyslanectiev a konzulátov SR obchodné zastupiteľstva pre 
podporu obchodu a propagáciu slovenských výrobkov z dreva 

 Zodpovední: MZV SR, MH SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: 
ŠRk 

Rámcové opatrenie 3.2: Vypracovať sústavu motivačných ekonomických nástrojov na 
podporu komplexného spracovania dreva spracovateľskými subjektmi v rámci Slovenska
Opatrenia:

3.2.1 – Navrhnúť efektívne spracovateľské kapacity a ich alokáciu v nadväznosti na 
kapacity surového dreva, regionálne zdroje pracovných síl, prepravné náklady

 Zodpovední: MPRV SR, MH SR, NLC, Termín: 2014 – 2017, Zdroj fi nancova-
nia: ŠRk 

3.2.2 – V maximálne možnej miere využívať podporu investícií do komplexného spra-
covania surového dreva, resp. fi nálnu produkciu s vysokou pridanou hodno-
tou

 Zodpovední: MH SR, Termín: 2014 – 2017, Zdroj fi nancovania: ŠRk 
3.2.3 – Vypracovať sústavu ekonomických nástrojov pre trvalé zhodnocovanie suro-

vého dreva, ako významnej domácej suroviny (fondy, úvery, daňové zaťaženie 
a podobne)

 Zodpovední: MPRV SR, MH SR, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nancovania: 
ŠRk 

3.2.4 – Vypracovať zásady obchodnej politiky pre zníženie vývozu surového dreva, vy-
tvoriť systém kategorizácie spracovateľských kapacít na Slovensku

 Zodpovední: MPRV SR, MH SR, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nancovania: 
ŠRk 

3.2.5 – Vytvoriť fi nančný nástroj pre podporu exportu fi nálnych výrobkov z dreva
 Zodpovední: MH SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: ŠRk 
3.2.6 – Vypracovať systém opatrení na dôslednú kontrolu dodržiavania všeobecne zá-

väzných právnych prdpisov v oblasti prepravy dreva
 Zodpovední: MPRV SR, MV SR, Termín: 2014 – 2015, Zdroj fi nancovania: 

ŠRk 
3.2.7 – Vypracovať legislatívny rámec na poskytnutie stimulu na zvýšenie zamestna-

nosti s využitím miestnych zdrojov drevnej suroviny.
 Zodpovední: MPRV SR, NLC, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nancovania: ŠRk 

Strategický cieľ 4: Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva 
v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti

Rámcové opatrenie 4.1: Podporovať rozvoj výroby a spotreby výrobkov na báze dreva, 
ktoré majú potenciál znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie, ako sú drevené stavby, 
montované stavby, stavebné výrobky, výrobky z dreva dennej spotreby a pod.
Opatrenia:

4.1.1 – Zvýšiť propagáciu označenia „Environmentálneho označovania typu I“ („En-
vironmentálne vhodný výrobok“, „Environmentálna značka EÚ“, PEFC, FCS) 
a „Environmentálneho označovania typu II“

 Zodpovední: MŽP SR, SAŽP, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: – 
4.1.2 – Navrhnúť novú značku pre výrobky z dreva s nižším objemom predaja a ob-

chodu na vnútornom trhu, ktoré sú environmentálne zaujímavé a ich spotreba 
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chráni životné prostredie; zanalyzovať existenciu spoločenskej objednávky na 
novú značku

 Zodpovední: MŽP SR, SAŽP, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nancovania: EÚ, 
ŠRs 

4.1.3 – Zhodnotiť fungovanie „Značky kvality drevostavieb“ (zaraďuje sa medzi „En-
vironmentálne označovanie typu II“); na základe výsledkov analýzy upraviť 
štatút značky

 Zodpovední: MPRV SR, MŽP SR, ZSD SR, Termín: 2014 – 2015, Zdroj fi nan-
covania: ŠRk, SZ

Rámcové opatrenie 4.2: Zvyšovať výmeru certifi kovaných lesov a počtu spotrebiteľských 
reťazcov lesných produktov
Opatrenia:

4.2.1 – V odvetviach drevospracujúceho priemyslu presadzovať politiku nákupu dreva 
pochádzajúceho z certifi kovaných lesov, tj. z lesov obhospodarovaných trvalo 
udržateľným spôsobom

 Zodpovední: MPRV SR, MH SR drevo–spracujúce podniky, Termín: 2014 
– 2016, Zdroj fi nancovania: – 

Rámcové opatrenie 4.3: Realizovať opatrenia na znižovanie nezákonnej ťažby dreva 
a súvisiaceho obchodu s nezákonne získanými drevárskymi výrobkami
Opatrenia:

4.3.1 – Vypracovať analytickú štúdiu na identifi kovanie rôznych druhov a foriem ne-
legálnej ťažby dreva v SR (krádeže dreva, ťažba dreva v rozpore z predpisom 
PSL, nesprávne evidovanie ťažby dreva vrátane náhodnej, zneužívanie usta-
novení o prednostnom spracovaní náhodnej ťažby dreva); kvantifi kovať objem 
nelegálnych ťažieb dreva a návrh opatrení na ich eliminovanie .

 Zodpovední: MPRV SR, NLC, Termín: 2014, Zdroj fi nancovania: ŠRk 
Rámcové opatrenie 4.4 Uplatňovať verejné politiky nákupu dreva
Opatrenia:

4.4.1 – Pripraviť novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní s doplnením ustanovení 
o pravidlách pre uplatňovanie zeleného verejného obstarávania

 Zodpovední: MŽP SR, Úrad pre VO, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nanco-
vania: – 

Rámcové opatrenie 4.5: Podporovať opatrenia na zlepšenie imidžu odvetví lesného 
hospodárstva, drevospracujúceho priemyslu a ich výrobkov vo verejnosti
Opatrenia:

4.5.1 – Pripraviť a realizovať kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti o význa-
me trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a o praktických výhodách vy-
užívania dreva v porovnaní s ostatnými materiálmi (projekt)

 Zodpovední: NLC, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: EÚ 
4.5.2 – Rozpracovať problematiku využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny v rámci 

programov lesnej pedagogiky (Vytvoriť pracovné listy a metodické pomôcky 
s touto problematikou pre realizáciu aktivít lesnej pedagogiky v školských za-
riadeniach)

 Zodpovední: NLC, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: ŠRk
4.5.3 – Pripraviť a realizovať komunikačné tréningy pre manažment lesníckych a dre-

várskych podnikov s dôrazom na komunikáciu s médiami
 Zodpovední: MPRV SR, NLC, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: SZ
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Rámcové opatrenie 4.6: Zdokonaľovať informačný systém lesného hospodárstva a rozšíriť 
ho o výrobno-ekonomické informácie odvetví drevospracujúceho priemyslu
Opatrenia:

4.6.1 – Vypracovať metodické pokyny a zabezpečiť školenia pre odborných lesných 
hospodárov v oblasti vedenia lesnej hospodárskej evidencie s dôrazom na evi-
denciu

 Zodpovední: NLC, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: ŠRk, SZ
4.6.2 – Vypracovať návrh štatistických výkazov a moduly na elektronický zber a spra-

covanie údajov štatistických výkazov pre sektor drevospracujúceho priemyslu 
a zabezpečiť ich pravidelné predkladanie

 Zodpovední: NLC, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: ŠRk 
Rámcové opatrenie 4.7: Na základe potrieb odvetvia rozvíjať odbornú prípravu a kvalifi kácie 
pre celý lesnícko-drevársky sektor vrátane podpory vlastných školiacich pracovísk
Opatrenia:

4.7.1 – Vykonať analýzu súčasného stredného odborného školstva v lesnícko – drevár-
skom sektore (odbory a počty absolventov) a porovnať ju s potrebami trhu prá-
ce (počet pracovných miest, obnova pracovnej sily), zaslať na VÚC výsledky aj 
s návrhmi

 Zodpovední: MPRV SR, NLC, ZSD SR, ZCPP SR, Termín: 2014 – 2017, Zdroj 
fi nancovania: ŠRk 

4.7.2 – Vytvoriť podmienky na vstup súkromného sektora do odborného školstva 
v lesnícko-drevárskom sektore

 Zodpovední: MŠVVŠ SR, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nancovania: – 

Strategický cieľ 5: Dosiahnutie zvýšeného využitia lesnej biomasy, ako aj 
vedľajších produktov pri spracovaní dreva na energetické účely

Rámcové opatrenie 5.1: Zvýšiť mieru komplexného využitia lesnej biomasy
Opatrenia:

5.1.1 – Podporiť prehlbovanie poznatkov o technicko–ekonomických a ekologických 
aspektoch komplexného využívania biomasy

 Zodpovední: MŠVVŠ SR, MPRV SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancova-
nia: EÚ, ŠRs

5.1.2 – Vypracovať systém limitov odberu lesnej stromovej biomasy z hľadiska zacho-
vania rovnováhy bilancie pôdnych živín

 Zodpovední: MPRV SR, MŽP SR, NLC, Termín: 2017 – 2018, Zdroj fi nancova-
nia: EÚ, ŠRs

5.1.3 – Vypracovať systém podporných opatrení na produkciu palivovej biomasy z ko-
runových častí stromov a tenkých stromov

 Zodpovední: MPRV SR, MH SR, Termín: 2016 – 2020, Zdroj fi nancovania: 
EÚ, ŠRs

5.1.4 – Vytvoriť fi nančný nástroj na podporu investícií do nových ekologicky priazni-
vých lesných technológií, zvyšujúcich komplexnosť spracovania lesnej dendro-
masy

 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2014 – 2020, Zdroj fi nancovania: EÚ, SZ
5.1.5 – Za účelom komplexného využívania lesnej biomasy pripraviť a realizovať vzde-

lávacie programy a poradenskú činnosť pre jej producentov
 Zodpovední: MPRV SR, Termín: 2015 – 2017, Zdroj fi nancovania: EÚ 
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Rámcové opatrenie 5.2: Podporiť trvalo udržateľný rast produkcie palivovej drevnej 
biomasy, jeho ekonomickú efektívnosť a priaznivé ekologické účinky
Opatrenia:

5.2.1 – Vypracovať kvantifi káciu disponibilných zdrojov drevnej biomasy na lesných 
pozemkoch, nelesných pozemkoch a produkcie odpadov po spracovaní dreva, 
vhodných na výrobu energií a alternatívneho využitia

 Zodpovední: MPRV SR, MŠVVŠ SR, NLC, Termín: 2015 – 2017, Zdroj fi nan-
covania: EÚ, ŠRs 

5.2.2 – Vypracovať prognózu vývoja produkčného potenciálu palivovej drevnej bio-
masy na území SR

 Zodpovední: MPRV SR, MŠVVŠ SR, NLC, Termín: 2016 – 2018, Zdroj fi nan-
covania: EÚ, ŠRs 

Rámcové opatrenie 5.3: Podporiť rast a efektívnosť výroby energií z drevnej biomasy
Opatrenia:

5.3.1 – Vypracovať klasifi káciu kvalitatívnych parametrov palivovej drevnej biomasy 
za účelom stanovenia podmienok dodávateľsko–odberateľských vzťahov a vý-
beru vhodných technológií výroby energií 

 Zodpovední: MPRV SR, MH SR, NLC, Termín: 2015 – 2016, Zdroj fi nancova-
nia: EÚ, ŠRs 

5.3.2 –  Aktualizovať kritériá pre fi nančnú podporu budovania a rekonštrukcie energe-
tických zdrojov na drevnú biomasu za účelom dodržania požadovaných tech-
nických a ekologických parametrov prevádzky

 Zodpovední: MH SR, MPRV SR, Termín: 2014 – 2016, Zdroj fi nancovania: ŠRk 
Rámcové opatrenie 5.4: Aktualizovať a realizovať stratégiu produkcie a využívania drevnej 
biomasy na Slovensku
Opatrenia:

5.4.1 – Vypracovať návrh postupov zvyšovania efektívnosti produkcie a energetického 
využívania drevnej biomasy na Slovensku s dôrazom na regionálne podmienky

 Zodpovední: MPRV SR, MH SR, MŽP SR, NLC, Termín: 2015 – 2017, Zdroj 
fi nancovania: EÚ, ŠR 

5.4.2 – Vypracovať návrh optimalizácie logistických činnosti zásobovacích reťazcov 
v oblasti produkcie palív a výroby energií

 Zodpovední: MPRV SR, MH SR, MŠVVŠ SR, NLC, Termín: 2014 – 2016, 
Zdroj fi nancovania: EÚ, ŠR 

5.4.3 – Aktualizovať a implementovať systém podporných opatrení pre výrobcov ener-
gií a producentov drevnej biomasy za účelom zvýšenia efektívnosti a zabezpe-
čenia trvalej udržateľnosti 

 Zodpovední: MH SR, MPRV SR, MŽP SR, Termín: 2015 – 2020, Zdroj fi nan-
covania: EÚ, ŠR 

5.4.4 – Vypracovať analýzu tokov drevnej biomasy využívanej na energetické účely
 Zodpovední: MPRV SR, NLC, Termín: 2015 – 2016, Zdroj fi nancovania: ŠR 
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KOMPARÁCIA DAŇOVÉHO ZAŤAŽENIA FO V SR 
A RAKÚSKU

ZUZANA DOBŠINSKÁ, BLANKA GIERTLIOVÁ, EMÍLIA BALÁŽOVÁ

ABSTRACT

The overall tax burden as well as the administrative burden of the tax system infl uences 
the conditions for entrepreneurship in the given country. This article compares the tax 
burden of self-employed persons in Austria and Slovakia. The results show that the ove-
rall tax burden is higher (52,4 %) than in Slovakia (47,2 %) but the administrative burden 
as well as the tax system is more simple.

Key words: tax burden, income tax, natural person, self-employed person

1  ÚVOD
Daň je historicky spätá so vznikom štátu, ako všeobecná forma prispievania obča-

nov na náklady spojené s udržiavaním štátu. Občan takto participuje na fungovaní štátu. 
Plnenie funkcií štátu vyvoláva potrebu fi nančných prostriedkov, ktoré získava prerozde-
ľovaním zdrojov z rôznych sfér. Dane tak predstavujú hlavnú formu verejných príjmov, 
pričom ich podiel na celkovom objeme verejných príjmov vo vyspelých krajinách je v sú-
časnosti až cca 90 % (MEDVEĎ, a kol., 2012).

Dane, na základe zohľadnenia ich dopadu na daňový subjekt, sú delené na priame 
a nepriame. Najvýznamnejšou priamou daňou vyberanou na území SR je daň z príjmov. 
Je defi novaná zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
Predstavuje najvýznamnejší druh priamych daní, postihujúci univerzálne všetky príj-
my fyzických aj právnických osôb. Tomu zodpovedá aj konštrukcia normatívnej právnej 
úpravy daní z príjmov, ktorá je komplexná a kompaktná, zahŕňajúca v jednej zákonnej 
úprave reguláciu dvoch daní – daň z príjmu fyzickej osoby a daň z príjmu právnickej osoby 
(PAULIČKOVÁ, 2006).

Slovenský daňový systém prešiel v roku 2004 rozsiahlou reformou. Realizované zme-
ny ho zaradili medzi krajiny s modernou a progresívnou daňovou sústavou podporujú-
cou rozvoj podnikania. Už správa Svetovej banky, Medzinárodnej fi nančnej spoločnosti 
/IFC/ a poradenskej fi rmy PricewaterhouseCoopers o stave daňových systémov vo svete 
Paying Taxes 2009 poukázala, že Slovensko začína strácať svoje výhody. Zaostávala za 
inými krajinami hlavne pre administratívne zaťaženie daňovníkov, a to v parametroch 
ako výška odvodov a komplikovanosť systému platieb. V Paying Taxes sa každoročne 
vysoko umiestňujú tie krajiny, ktoré majú síce nižšie, ale aj menej zložité dane s jednodu-
chým postupom, ako ich zaplatiť. Do tejto skupiny patrí aj susedné Rakúsko. Podľa po-
slednej správy Paying Taxes 2014, Slovenská republika opäť mierne zhoršila svoju pozíciu 
a obsadila z celkovo 189 hodnotených krajín 102. miesto (v minulom roku 100. miesto). 
Rakúsko sa dlhodobo pohybuje okolo 78. priečky. Celkové daňové bremeno je v tejto kra-
jine síce o niečo vyššie (Rakúsko 52,4 %, SR 47,2 %), avšak administratívna náročnosť, 
ako aj štruktúra daňového systému je jednoduchšia. 

Výška daňového zaťaženia, ako aj celková administratívna náročnosť daňového sys-
tému ovplyvňuje podmienky podnikania v danej krajine. Zhoršenie postavenia Slovenska 
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v tejto oblasti má dopad aj na subjekty podnikajúce Cieľom tohto príspevku je porovnať 
daňové zaťaženie v SR a Rakúsku, identifi kovať hlavné rozdiely a na základe dosiahnu-
tých výsledkov stanoviť klady a zápory oboch porovnávaných daňových systémov.

Obrázok 1 Čas zostavenia a podania         Obrázok 2 Štruktúra daňovej sústavy

Zdroj: http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/fi nd-country.jhtml [1.12.2013]

2 DAŇOVÁ SÚSTAVA SR
Daňová sústava SR je tvorená skupinou priamych a nepriamych daní. Priame dane sú 

kategorizované podľa kritéria daňového dopadu, vyberané na základe zistenia dôchodko-
vých a majetkových pomerov daňovníka. Platiteľ dane a daňovník je spravidla jedna a tá 
istá osoba, daň teda zaťažuje iba toho, koho postihuje.

Najvýznamnejším druhom priamych daní je daň z príjmov. Je defi novaná zákonom 
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Predstavuje najvýznam-
nejší druh priamych daní, postihujúci univerzálne všetky príjmy fyzických aj právnických 
osôb. Tomu zodpovedá aj konštrukcia normatívnej právnej úpravy daní z príjmov, ktorá je 
komplexná a kompaktná, zahŕňajúca v jednej zákonnej úprave reguláciu dvoch daní – daň 
z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov právnických osôb (PAULIČKOVÁ, 2006).

Najvýznamnejším druhom priamych daní je daň z príjmov. Je defi novaná zákonom 
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Predstavuje najvýznam-
nejší druh priamych daní, postihujúci univerzálne všetky príjmy fyzických aj právnických 
osôb. Tomu zodpovedá aj konštrukcia normatívnej právnej úpravy daní z príjmov, ktorá je 
komplexná a kompaktná, zahŕňajúca v jednej zákonnej úprave reguláciu dvoch daní – daň 
z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov právnických osôb (PAULIČKOVÁ, 2006).

Daň z príjmu fyzických osôb je vo väčšine krajín považovaná za najdôležitejšiu z hľa-
diska spravodlivého zdanenia a ekonomickej efektívnosti. Predmetom dane je peňažný 
a nepeňažný zdaniteľný príjem, ktorý dosiahol daňovník v danom zdaňovacom období 
(štandardne od 1. januára do 31. decembra). Predmetom dane sú (Zákon 595/2003 Z.z.):

príjmy zo závislej činnosti (§5),
príjmy z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti a z prenájmu (§6),
príjmy z kapitálového majetku (§7),
ostatné príjmy (§8).
Predmetom dane z príjmu právnických osôb je zdaniteľný príjem všeobecne vyme-

dzený (§2) ako príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka. 
U právnickej osoby založenej za účelom podnikania podliehajú (až na výnimky) všetky 
príjmy (výnosy) dani z príjmov. Pri zisťovaní základu dane sa vychádza z výsledku hospo-

•
•
•
•
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dárenia a spôsobu vedenia účtovníctva. Úprava výsledku hospodárenia na daňový základ 
spočíva vo vylúčení nákladov a príjmov, ktoré z daňového hľadiska neoprávnene znížili 
alebo zvýšili základ dane (MEDVEĎ a kol., 2009).

Miestna daň je druh povinnej peňažnej platby fyzických a právnických osôb plniacej 
funkciu jedného zo zdrojov miestneho rozpočtu. Problematika miestnych daní a poplat-
kov je upravená v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Súčasťou 
uvedenej skupiny daní a poplatkov sú:

daň z nehnuteľností
daň z bytov

predmetom dane je byt v bytovom dome alebo nebytový priestor,
daň zo stavieb

predmetom dane sú stavby na území SR, ktoré majú jedno alebo viac nedzem-
ných podlaží a sú spojené so zemou pevným základom,

daň z pozemkov
nehnuteľnosť, ktorá nie je predmetom dane z bytov alebo stavieb,

daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje,
daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
daň z motorových vozidiel.
Nepriame dane sú vyberané v cene nakupovaného tovaru a poskytovaných služieb 

tuzemského a zahraničného pôvodu. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, kto-
rá predmet dane vyrába alebo dováža. Dane zaťažujú spotrebiteľa, ktorá daň efektívne 
znáša. Výrobca či dovozca je len platiteľom do rozpočtu (HAJDÚCHOVÁ – KUPČÁK, 2004). 
Univerzálnou spotrebnou daňou vyberanou v cene väčšiny tovarov a služieb je DPH. Zá-
kladná sadzba pre DPH vo výške 19 % je uplatňovaná na väčšinu tovarov a služieb, zatiaľ 
čo znížená sadzba vo výške 10 % sa uplatňuje na farmaceutické produkty, niektoré zdra-
votné pomôcky podľa colného sadzobníka (uvedené v Prílohe 7 zákona o DPH), na knihy 
a niektoré podobné produkty.

Spotrebným daniam podliehajú nasledovné tovary pri ich dovoze na územie Sloven-
ska z krajín mimo EÚ alebo pri ich prepustení z pozastavenia dane do daňového voľného 
obehu (BRADSHAW a kol., 2010):

minerálne oleje,
pivo,
víno,
lieh, 
tabakové výrobky.
Daňová povinnosť zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu vzniká do-

daním konečnému spotrebiteľovi. Sadza spotrebnej dane závisí od konkrétnej komodity. 
V určitých prípadoch môžu byť vyššie uvedené produkty od spotrebných daní oslobodené.

•
–

-
–

-

–
-

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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3 DAŇOVÁ SÚSTAVA RAKÚSKA
Pôvodná daňová sústava Rakúska vychádzala z daňovej sústavy vytvorenej ešte za 

čias Rakúska-Uhorska. Avšak po druhej svetovej vojne bola realizovaná veľká daňová 
reforma inšpirovaná daňovou sústavou Nemecka. Celkové daňové bremeno Rakúska 
dosiahlo v roku 2012 úroveň až 52 % HDP s tým, že už len obyvatelia severských krajín, 
Belgicka, Francúzska a Talianska platia vyššie dane.

Rakúsky daňový systém je založený na priamych dôchodkových daniach (daň zo zis-
ku PO, daň z príjmu FO s progresívnou daňovou sadzbou), nepriamych daniach (DPH) 
a sociálnom poistení. Daňovú sústavu dopĺňajú majetkové dane, daň z motorových vozi-
diel a celá škála miestnych daní (ŠIROKÝ, 2006).

Zákon o dani z príjmu rozlišuje niekoľko druhov príjmov: príjmy z poľnohospodárstva 
a lesníctva, zo samostatnej zárobkovej činnosti, z obchodných a remeselných činností, zo 
zamestnania, z kapitálového majetku, z prenájmu a lízingu, atď. V Rakúsku sa uplatňuje 
progresívna sadzba dane z príjmu (0 – 50 %). Výška dane v Rakúsku sa určuje podľa výšky 
príjmov (progresívna daň):

príjem do výšky 11.000 Eur je oslobodený od dane, čiže sa nezdaňuje.
príjem od 11.000 do 25.000 Eur podlieha 36,50 % dani.
príjem od 25.000 do 60.000 Eur podlieha 43,214 % dani.
príjem nad 60.000 podlieha 50 % dani.
Od zdanenia sú úplne oslobodení daňovníci, ktorých celkový zdaniteľný príjem ne-

presiahol hranicu 11 000 EUR za rok. V prípade, že k tejto hranici nezdaniteľného príjmu 
pripočítame aj daňové odpočty či bonusy, ktoré môžu obyvatelia Rakúska získať, potom 
sa vôbec nezdaňujú príjmy zamestnancov do výšky cca 16 800 EUR.

V roku 2005 Rakúsko znížilo sadzbu dane z príjmov právnických osôb z vtedajších 
34 % na súčasných 25 %. Rakúske fi rmy majú možnosť umorovať stratu, avšak vždy max. 
vo výške 75 % z dosiahnutého zisku v roku, v ktorom sa rozhodli ju umorovať. Rakúsko, 
ako jedna z mála krajín, uplatňuje aj tzv. inštitút minimálnej dane, ktorý sa vzťahuje na 
všetky podniky, ktoré v danom roku nedosiahli zisk, t. j. boli stratoví, ale na druhej strane 
mali obrat. Podniky aj napriek tomu, že sú v strate musia do rakúskeho štátneho rozpočtu 
odviesť daň vo výške 1 750 EUR alebo 3 500 EUR v závislosti od toho, v ktorej oblasti 
hospodárstva podnikajú. V prípade, že podnik dosiahne stratu hneď v prvom roku podni-
kania, potom má povinnosť zaplatiť daň v nižšej výške (1 092 EUR)1.

Tabuľka 1 Výška minimálnej dane pre kapitálové spoločnosti

Právna forma Minimálna daň za 
kalendárny štvrťrok v EUR

Minimálna daň za 
kalendárny rok v EUR

Spoločnosť s ručením obmedzeným 
(5 % zo základného imania, 
teda min. zo sumy 35 000,00 EUR) 

437,50 1750,00

Akciová spoločnosť 
(5 % zo základného imania, 
teda min. zo sumy 70 000,00 EUR) 

875,00 3500,00

Úverové inštitúcie a poisťovne 1363,00 5 452,00

Zdroj: SOPK, upravené

1 www.enoviny.sk/print.phtml  %3Fcid  %3D72179+&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk [1.12.2013]
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Tak ako všetky okolité krajiny i Rakúsko uplatňuje klasickú daň z nehnuteľnosti v zá-
kladnej sadzbe 0,2 %, ktorú si však môžu municipality upraviť a zvýšiť ju až o 500 %. Naj-
vyššia sadzba dane z nehnuteľnosti tak dosahuje hranicu 1 %. Od tejto miestnej dane sú 
oslobodené nehnuteľnosti vo vlastníctve cirkvi, ako aj nehnuteľnosti využívané za účelom 
vzdelávania, vedy či poskytovania zdravotnej starostlivosti. Okrem nej Rakúsko uplatňu-
je aj daň z prechodu a prevodu nehnuteľnosti vo všeobecnej výške 3,5 %. Daň z dedičstva 
a darovania bola zrušená v roku 2008. Rakúsko neuplatňuje daň z bohatstva.2

Daň z pridanej hodnoty sa v Rakúsku nazýva aj daňou z obratu. Štandardná sadzba 
dane z pridanej hodnoty je 20 % s tým, že okrem nej Rakúsko uplatňuje i dve znížené 
sadzby (10 % a 12 %). Nižšou 10 %-tnou sadzbou sa zdaňujú základné potraviny, knihy, 
noviny, verejná doprava a prenájom nehnuteľností určených na bývanie a od roku 2009 
i farmaceutické výrobky. Naopak 12 %-tná sadzba sa uplatňuje v prípade parkovacích 
služieb.

Spotrebnej dani v Rakúsku podliehajú tabakové výrobky, výrobky s obsahom etano-
lu, pivo, šumivé víno, výrobky z ropy a tiež nové autá.

Komparácia daňového zaťaženia FO – podnikateľa na Slovensku 
a v Rakúsku

Na porovnanie daňového zaťaženia fyzických osôb – SZČO, boli zostavené tri mode-
lové prípady:

príjem vo výške minimálnej mzdy, 
príjem vo výške príjmu zhodnom s priemernou mzdou v národnom hospodárstve
vysoký príjem – 8000,00 EUR mesačne.
Pre porovnanie bol vybraný podnikateľský subjekt, ktorý má príjem len z prevádz-

kovanej živnosti, uplatňuje si paušálne výdaje (v SR vo výške 40 % z dosiahnutých zda-
niteľných príjmov, maximálne do výšky 5 040,00 EUR ročne, V Rakúsku vo výške 12 % 
z hrubého príjmu) a odvádza poistné do zdravotnej poisťovne aj sociálnej poisťovne. 
V Rakúsku bola zvolená SZČO –začínajúci podnikateľ počas prvých troch rokov podni-
kania (počas ktorých sa platia odvody z minimálneho základu – 539,70 EUR mesačne). 
Ani jeden z posudzovaných nemá deti a obaja sú slobodní. 

Tabuľka 2 Daňové zaťaženie SZČO s príjmom na úrovni minimálnej mzdy

SZČO v SR SZČO v AT

Ročný príjem 4 052,40 12 000,00

Paušálne výdavky ( – ) 1 620,96 1 440,00

Odvody ( – ) 1 922,88 1 880,08

Základ dane: 508,56 8 671,92

Nezdaniteľné časti ( – ) 3 735,94 1 127,35

Daňový bonus ( – ) 0,00 0,00

Daňová povinnosť 0,00 0,00

Čistý výsledok hospodárenia 508,56 7 544,57

Podiel dane na dosiahnutom príjme 0 % 0 %

Rentabilita tržieb (príjmu) 13 % 63 %

Zdroj: vlastné spracovanie

2 www.podnikanie.etrend.sk/podnikanie.../podnikanie-zivnostnika-v-rakusku [1.12.2013]
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Pri príjme vo výške minimálnej mzdy (pre rok 2013 v SR 337,70 EUR mesačne, v Ra-
kúsku pre profesie, ktoré nie sú kryté kolektívnou zmluvou 1 000,00 EUR mesačne) ani 
jeden subjekt daň neplatí. Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne sú v Slovenskej 
republike vyššie ako v Rakúsku, rozdiel je však zanedbateľný. Zaujímavá je najmä vý-
sledná hodnota rentability tržieb (v tomto prípade stanovená ako podiel čistého výsledku 
hospodárenia k ročnému príjmu), ktorá na Slovensku dosahuje iba 13 %. To znamená, že 
z jedného zarobeného eura dosiahne slovenský podnikateľ iba 13 centov zisku pričom ra-
kúsky podnikateľ až 63 centov. Dôvodom je vysoký rozdiel vo výške ročného príjmu, i keď 
v oboch prípadoch je na úrovni minimálnej mzdy v danom hospodárstve.

V nasledujúcom prípade je porovnávané celkové daňové zaťaženie v prípade, ak pod-
nikateľ dosahuje príjem na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve (v SR na 
úrovni 805,00 EUR, v Rakúsku 2 645,00 EUR). Model približuje dve situácie:

podnikateľ si neuplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa,
podnikateľ si uplatňuje daňový bonus na jedno vyživované dieťa.

Tabuľka 3 Daňové zaťaženie SZČO s príjmom na úrovni priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve 

SZČO v SR SZČO v AT SZČO v SR SZČO v AT

Bez daňového bonusu S daňovým bonusom

Ročný príjem 9 648,00 31 740,00 9 648,00 31 740,00

Paušálne výdavky ( – ) 3 859,20 3 808,80 3 859,20 3 808,80

Odvody ( – ) 1 922,88 8 794,11 1 922,88 8 794,11

Základ dane: 3 865,92 19 137,09 3 865,92 19 137,09

Nezdaniteľné časti ( – ) 3 735,94 2 487,82 3 735,94 2 487,82

Daňový bonus ( – )   254,64 494,00

Daňová povinnosť 24,70 2 061,98 –229,94 1 567,98

Čistý výsledok hospodárenia 3 841,22 17 075,11 4 095,86 17 569,11

Podiel dane na dosiahnutom príjme 0 % 6 % –2 % 5 %

Rentabilita tržieb (príjmu) 40 % 54 % 42 % 55 %

Zdroj: vlastné spracovanie

Ako približuje Tabuľka 3, priemerná mzda v národnom hospodárstve Rakúska je sko-
ro 3-krát vyššia ako priemerná mzda v SR. Napriek tomu, že SZČO na Slovensku mal 
priemerný príjem, jeho výška nedosahuje výšku minimálneho príjmu v Rakúsku, dokon-
ca je nižšia ako je v Rakúsku stanovené existenčné minimum 837,63 EUR mesačne. Výške 
dosiahnutého príjmu zodpovedá aj nominálna výška daňovej povinnosti, ktorá je v prípa-
de Rakúska takmer 85-krát vyššia ako na Slovensku. Napriek tejto skutočnosti, z jedného 
zarobeného eura má rakúsky podnikateľ zisk o 14 centov vyšší ako slovenský podnikateľ.

V treťom prípade je posudzované daňové zaťaženie podnikateľa v prípade, ak by mal 
nadštandardný príjem vo výške 8 000,– EUR mesačne. Podnikateľ si neuplatňuje daňový 
bonus. Výška odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne je v oboch prípadoch stanove-
ná z maximálnych vymeriavacích základov. 

Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že pri vysokom príjme je 
daňové zaťaženie podnikateľa v Rakúsku vyššie ako na Slovensku. A to aj napriek zme-

•
•
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nám v Zákone o dani z príjmov platným od 1.1.2013, ktoré obmedzili možnosť uplatňova-
nia paušálnych výdavkov maximálne na sumu 5 040,– EUR ročne a zaviedli progresívne 
zdaňovanie (25 %-ná sadzba dane z príjmov nad 176,8 násobok platného životného mi-
nima). Slovenský podnikateľ si zároveň pri tejto výške príjmu nemôže uplatňovať daňo-
vý bonus, a to ani na manžela/manželku. Vysoká nominálna hodnota dane v Rakúsku je 
spôsobená progresívnym daňovým systém uplatňovaným v tejto krajine. Podiel dane na 
dosiahnutom príjme je v Rakúsku až o 7 % vyšší ako na Slovensku.

Tabuľka 4 Daňové zaťaženie SZČO s príjmom na úrovni 8 000,– EUR mesačne

SZČO v SR SZČO v AT

Ročný príjem 96 000,00 96 000,00

Paušálne výdavky ( – ) 5 040,00 11 520,00

Odvody ( – ) 15 096,96 16 493,88

Základ dane: 75 863,04 67 986,12

Nezdaniteľné časti ( – ) 0,00 8 838,20

Daňový bonus ( – ) 0,00 0,00

Daňová povinnosť 16 901,66 24 228,06

Čistý výsledok hospodárenia 58 961,38 43 758,06

Podiel dane na dosiahnutom príjme 18 % 25 %

Rentabilita tržieb (príjmu) 61 % 46 %

3  ZÁVER
Predložená analýza poukázala na rozdielnosť daňových systémov v SR a Rakúsku. 

Z jej výsledkov je možné konštatovať, že daňové zaťaženie u subjektov na úrovni priemer-
ných alebo nižších príjmov je v Rakúsku nižšie ako na Slovensku. Opačný efekt je možné 
pozorovať pri nadštandardných príjmoch, kedy i napriek legislatívnym zmenám realizo-
vaným v SR v roku 2013 je daňové zaťaženie rakúskych subjektov vyššie ako slovenských. 
V príspevku neboli zohľadnené niektoré ďalšie faktory, ako sú ďalšie možnosti zníženie 
daňového zaťaženia prostredníctvom odpočítateľných položiek alebo daňových bonusov. 
V tomto ohľade je Rakúsky daňový systém nastavený viac v smere podpory mladých ľudí, 
ako aj rodín s deťmi. 

Problematika daní, ich výberu a platenia sa dotýka všetkých občanov i podnikateľ-
ských subjektov. Daňové prostredie krajiny významne ovplyvňuje kvalitu podnikateľ-
ského prostredia. Snaha o vytvorenie optimálneho daňového systému je komplexný 
problém, ktorému čelí každá ekonomika. Tvorba optimálneho daňového systému je totiž 
dynamický proces, ktorý sa musí neustále prispôsobovať meniacim sa podmienkam vo 
vnútri krajiny i v medzinárodnom kontexte. Kvôli množstvu protirečivých požiadaviek je 
optimálny stav v podstate nemožné dosiahnuť.
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POROVNANIE FO A PO Z POHĽADU DAŇOVÉHO 
A ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA

EMÍLIA BALÁŽOVÁ, ZUZANA DOBŠINSKÁ 

ABSTRACT

This article compares the tax and levy burden of self employed person and legal per-
son (limited company) in the years 2011 and 2013 because the legislation changes in that 
area valid from 1.1.2013 affected in some extend physical and legal persons operating in 
Slovakia. The aim of this article is to compare the impact of changes in tax and levy sys-
tem on chosen entrepreneurial subjects. The results suggest the increase of levy burden in 
2013 for self-employed persons and increase in tax and levy burden for legal persons.

Key words: taxes and levies, tax and levy burden

1 ÚVOD
Oblasť daní a odvodov je v SR v ostatnom období často diskutovaná téma. Prispeli 

k tomu úpravy a zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), zákona č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení 
a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a zákon č. 521/2011 Z. z. o zmene a doplnení zákon č. 461/2003 Z. z. o so-
ciálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nakoľko právnou organizačnou formou 
subjektov v neštátnom sektore v LH SR sú pozemkové spoločenstvá, s.r.o., akciové spoloč-
nosti a fyzické osoby zaregistrované na podnikanie, alebo bez registrácie, problematikou 
daňového a odvodového zaťaženia podnikateľských subjektov v LH sa zaoberali viacerí 
autori (1). Príspevok je zameraný na porovnanie daňového a odvodového zaťaženia práve 
FO – živnostníka a PO – s.r.o. Cieľom príspevku je zhodnotiť vplyv legislatívnych zmien 
na daňové a odvodové zaťaženie vybraných subjektov, ktoré podnikajú na území SR.

2 POROVNANIE DAŇOVÉHO A ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA 
PRI ŽIVNOSTI
Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa daň 

vypočíta ako určené percento (sadzba) zo základu dane. Od 1. 1. 2013 bola zavedená 
progresivita zdanenia príjmov FO. Základ dane sa rozdelil do dvoch pásiem a pre kaž-
dé platí samostatná sadzba dane. Časť základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 násobok 
sumy platného životného minima (k 1. 1. daného kalendárneho roka, pre rok 2013 suma 
194,58 €) vrátane podlieha 19  % sadzbe. Časť základu dane, ktorá presiahne 176,8 ná-
sobok platného životného minima je zdanená 25  % sadzbou. Hraničnou sumou základu 
dane je 34 401,74 €. Na konečnú výšku daňovej povinnosti FO – živnostníka vplývajú aj 
nezdaniteľné časti základu dane, daňová strata z minulých období (ovplyvňujú základ 
dane) a daňový bonus, ktorý ovplyvňuje výslednú daňovú povinnosť. Základ dane z príj-
mov živnostníka sa zisťuje podľa spôsobu uplatňovania daňových výdavkov. Daňové vý-
davky je možné preukazovať ako výdavky percentom z úhrnu príjmov (paušálne výdavky) 
a ako rozdiel skutočných príjmov a skutočných výdavkov. Od 1. 1. 2013 sa v zákone o dani 
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z príjmov ustanovil horný limit paušálnych výdavkov na 5040 € ročne (420 € mesačne). 
Ak má živnostník zdaniteľné príjmy vyššie ako 12 600 €, mal by zvážiť uplatňovanie pau-
šálnych výdavkov. 

Daňové zaťaženie vybranej FO sme porovnávali v roku 2011 s rokom 2013. Hodno-
tený podnikateľ neuplatňuje paušálne výdavky, využíva pri výpočte základu dane rozdiel 
skutočných príjmov a výdavkov. Pri komparácii sme uvažovali aj s možnosťou uplatnenia 
paušálnych výdavkov. Komparáciou sme zistili, že ak bude podnikateľ počítať základ dane 
rozdielom skutočných príjmov a výdavkov, legislatívne zmeny neovplyvnia jeho daňové 
zaťaženie v roku 2013. Obrázok 1 znázorňuje zmeny daňovej povinnosti v prípade, že 
podnikateľ uplatní pri výpočte základu dane paušálne výdavky (za predpokladu rovna-
kých príjmov ako v roku 2011). Z obrázku je možné vidieť, že v roku 2013 sa zvýši daňové 
zaťaženie podnikateľa v porovnaní s rokom 2011 o 1 950 €.

Obrázok 1 Zmena daňovej povinnosti v prípade uplatnenia paušálnych výdavkov

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013

Minimálne odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne sú zvyšované každý rok. Táto 
zmena je podmieňovaná zvyšovaním minimálnej mzdy v ekonomike a tým aj zvyšovaním 
minimálneho vymeriavacieho základu. V roku 2013 došlo aj k zmene výpočtu vymeriava-
cieho základu pre sociálne poistenie. V roku 2011 sa vymeriavací základ určil ako polovi-
ca pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb z podnikania a inej samostatnej 
zárobkovej činnosti. Tento spôsob určenia platil až do 30. 6. 2013 (pre FO, ktoré si pre-
dĺžili lehotu na podanie daňového priznania v predchádzajúcom roku, až do 30. 9. 2013). 
Zmena nastala od 1. 7. 2013, kedy pri určení vymeriavacieho základu pribudol koefi cient, 
ktorý sa pridáva do čitateľa zlomku k čiastkovému základu dane z podnikania a inej sa-
mostatne zárobkovej činnosti. Koefi cient je 1,9 a platil do 30. 6. 2013, kedy bol nahradený 
koefi cientom 1,6 a následne po roku bude znížený na 1,486. Tieto koefi cienty sa týkajú 
aj vymeriavacieho základu do zdravotnej poisťovne. Podľa predchádzajúceho výpočtu 
zdravotného poistenia by bol pre rok 2013 použitý výsledok zo zúčtovania zdravotného 
poistenia z roku 2011. V roku 2013 je na výpočet zdravotného poistenia použitý základ 
dane za rok 2011 a ten je zvýšený o zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie, 
ktorý je vydelený spomínaným koefi cientom.

Každá samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá platí odvody z minimálneho vyme-
riavacieho základu, je povinná už v januári 2013 uhradiť odvody podľa novej sadzby. Toto 
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sa týka aj hodnoteného živnostníka, jeho odvody sa zvyšujú na 185,29 €. Oproti predchá-
dzajúcemu obdobiu to predstavuje nárast o viac ako 19 %. Za roky 2008 až 2012 pred-
stavoval rast odvodového zaťaženia oproti predchádzajúcemu roku v priemere o 6 %, na 
rozdiel od týchto rokov nastal v roku 2013 rast oproti roku 2012 takmer o 16 %. V kon-
krétnych číslach predstavuje rast odvodového zaťaženia zo sumy 46,06 € na 55,02 € na 
zdravotné poistenie a nárast na sociálne poistenie predstavuje zo 109,07 € na 130,27 €. 

Obrázok 2 Porovnanie nákladov na odvody za roky 2011 a 2013

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013

Pri hodnotení daňového a odvodového zaťaženia v roku 2013 po legislatívnych zme-
nách (za predpokladu, že príjmy a výdavky boli zhodné s rokom 2011) sme zistili, že tieto 
zmeny ovplyvnia výdavky živnostníka najmä zvýšením výdavkov na odvody na zdravot-
né a sociálne poistenie (obrázok 2). Pri daňovom zaťažení FO nenastali podstatné zme-
ny. Celkové daňové zaťaženie podnikateľa kleslo znížením nezdaniteľnej časti základu 
dane. V roku 2011 bolo daňové zaťaženie vo výške 240,34 € a v roku 2013 by boli dane 
pri nezmenených podmienkach vo výške 213,29 €. Daňové zaťaženie v roku 2013 by teda 
predstavovalo 1 % z celkových výdavkov podnikateľa, rovnako ako v roku 2011. Pri odvo-
dovom zaťažení vznikne u podnikateľa výraznejšia zmena. Oproti pôvodným odvodom 
do zdravotnej a sociálnej poisťovne vo výške 1 848,06 €, v roku 2013 zaplatí podnikateľ 
pri rovnakých podmienkach, ako boli v roku 2011, poistné vo výške 2 198,44 €. Odvodo-
vé zaťaženie sa zvýši v roku 2013 o 350,38 €. Odvodové zaťaženie predstavovalo v roku 
2011 5  % z celkových výdavkov, v roku 2013 predstavuje 6  % z celkových výdavkov pod-
nikateľa.

3 POROVNANIE DAŇOVÉHO A ODVODOVÉHO 
ZAŤAŽENIA S.R.O.
Legislatívne zmeny, ktoré nastali v  SR v roku 2013, vplývajú aj na činnosť právnic-

kých osôb. Najväčší vplyv na právnické osoby majú zmeny v oblasti daní a odvodov. Rast 
nákladov pre PO spôsobila najmä zmena sadzby dane z príjmu právnických osôb, zvýše-
nie sadzieb dane z motorových vozidiel, rast minimálnej mzdy a tým rast odvodov a zvý-
šenie odvodov pre zamestnancov na dohodu. Sadzba dane z príjmu právnických osôb sa 
v roku 2013 zmenila z pôvodnej 19 %-nej sadzby dane na 23 %-nú sadzbu dane. Nová 
sadzba dane platí pre všetky právnické osoby, bez ohľadu na výsledok hospodárenia. 
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V nasledujúcej časti príspevku budeme hodnotiť s.r.o., ktorá je zdaniteľnou osobou 
DPH, je zaťažená platením dane z príjmu, dane z motorových vozidiel a vzhľadom k tomu, 
že je zamestnávateľom viacerých zamestnancov, je tiež zaťažená platbou dane z príjmov 
zamestnancov a odvodov za zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Daň z príj-
mov zamestnancov sa v roku 2013 síce zmenila, ale týka sa to iba zamestnancov, ktorých 
zdaniteľná mzda presiahne 2 866,81 €. V prípade vyššej mzdy platí sadzba 25 %. V prí-
pade takýchto zamestnancov uvedená zmena síce ovplyvní daňové zaťaženie spoločnos-
ti, ale nezvýši celkové náklady na zamestnanca, naopak zníži čistý príjem zamestnanca. 
V roku 2011 bola mesačná nezdaniteľná časť 296,60 €, v roku 2013 sa zvýšila na 311,32 
€. Pokiaľ bol v roku 2011 zamestnancov základ dane, pri hrubej mzde 763,82 €, po odpo-
čítaní nezdaniteľnej položky bol v roku 2011 vo výške 364,89 € v roku 2013 bude základ 
dane, pri rovnakej mzde, vo výške 350,17 €. Takže sa zníži aj daňová povinnosť, pri rov-
nakej sadzbe dane. Veľký vplyv na zaťaženie spoločnosti pri príjmoch zamestnancov má 
zmena odvodov. Sadzby poistného do jednotlivých fondov sociálneho poistenia sa v roku 
2013 oproti roku 2011 nezmenili. Nastala však zmena minimálnej mzdy a tým sa zvýši 
odvodové zaťaženie, aj celkové výdavky na zamestnancov, ktorí sú hodnotení minimál-
nou mzdou. Hodnotená spoločnosť mala v roku 2011 troch zamestnancov s minimálnou 
mzdou, ktorá bola vo výške 317 €. Celkové náklady na zamestnanca boli v tomto prípade 
428,58 €, z toho odvodové zaťaženie 154,06 € a nulové daňové zaťaženie. V roku 2013 
bola výška minimálnej mzdy stanovená vládou SR na sumu 337,70 €. Týmto sa zvýšili 
náklady na zamestnanca na 456,57 € a odvodové zaťaženie na 164,12 €. Pre hodnotenú 
spoločnosť táto zmena spôsobila v roku 2013, pri rovnakom počte zamestnancov s mini-
málnou mzdou, ročný nárast odvodového zaťaženia o 362,17 €. 

Okrem zvýšenia minimálnej mzdy, zvýšenie odvodov spôsobili aj zmeny pri práci na 
dohodu. Zatiaľ čo v roku 2011 sa za zamestnancov na dohodu platili odvody iba na garanč-
né a úrazové poistenie vo výške 1,05 %, v roku 2013 sa odvody podstatne zvýšili. Výška 
odvodov závisí od typu zmluvy na dohodu. Vzniklo niekoľko kategórií zmlúv na dohodu, 
v závislosti od pravidelnosti príjmu a od typu zamestnanca. V zmysle novej legislatívnej 
zmeny sa pracovného vzťahu na dohodu týka aj zákonom stanovená minimálna mzdy. 
Hodinová minimálna mzda v roku 2013 je 1,941 € za každú odpracovanú hodinu. Pôvod-
ná výška odvodov zostáva v platnosti pre dohody o brigádnickej činnosti študentov, aj to 
s určitými obmedzeniami. Zvýhodnené dohody sú určené aj pre poberateľov starobného, 
invalidného, invalidného výsluhového alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchod-
kového veku. Oslobodenie oproti zamestnancovi je od platenia nemocenského poistenia, 
poistenia v nezamestnanosti a zdravotného poistenia. Ďalšími dvomi skupinami zmlúv 
na dohodu sú dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o vykonaní pracovnej činnosť v zá-
vislosti, či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem. V prípade pravidelného príjmu je 
postavenie tohto zamestnanca, z pohľadu odvodov na, úrovni zamestnanca na hlavný 
pracovný pomer. To znamená, že za takéhoto zamestnanca sa hradia všetky odvody na 
sociálne aj zdravotné poistenie, čiže 48,60 % z hrubej mzdy. Pri zamestnancoch na do-
hodu s nepravidelným príjmom sú odvody vo výške 43,80  % z hrubej mzdy, pretože sú 
oslobodení od platenia poistného na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanos-
ti. Výška odvodov v tomto prípade predstavuje, tak ako pri znevýhodnených dohodách 
o brigádnickej činnosti študentov, 28,90  % z hrubej mzdy zamestnanca. 

Hodnotená spoločnosť v roku 2011 zamestnávala niekoľkých zamestnancov na do-
hodu. Títo zamestnanci neboli ani študenti, ani poberatelia dôchodku, takže v roku 2013 
môžu byť zaradení do skupiny s dohodou o vykonaní práce alebo s dohodou o pracovnej 
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činnosti s pravidelným alebo nepravidelným príjmom. Zatiaľ čo v roku 2011 pri hrubej 
mzde 130 €, boli celkové výdavky na zamestnanca 131,36, v roku 2013 táto suma výrazne 
vzrastie. Hrubá mzda v roku 2011 bola zároveň aj čistou mzdou pre zamestnanca, keďže 
nemuseli byť za neho platené žiadne odvody. V roku 2013 sa pri rovnakej hrubej mzde, 
zníži čistá mzda pre zamestnanca takmer o 18 € a náklady pre zamestnávateľa vzrastú 
o takmer 45 €, pri predpoklade pravidelného príjmu. Keby išlo o dohodu s nepravidelným 
príjmom, náklad by bol iba o 3 € nižší oproti pravidelnému príjmu. Ak bude mať spoloč-
nosť v roku 2013 rovnaký počet zamestnancov na dohodu ako v roku 2011, s predpokla-
dom dohody na pravidelný príjem, výdavky na odvody sa zvýšia o 2 566 €. 

V roku 2013 nastala zmena aj pri platení odvodov na zdravotné poistenie z podielu na 
zisku. V roku 2011 sa platili odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 10 %, v roku 2013 
sa sadzba poistného zvýšila na 14 %. Táto zmena ovplyvňuje odvodové zaťaženie, avšak 
spoločníci hodnotenej spoločnosti si nerozdeľujú zisk. Zisk ponechávajú v spoločnosti 
a investujú ho na rozvoj spoločnosti. 

Daňová povinnosť hodnotenej s.r.o. bola v roku 2011 vo výške 11 488 €. V roku 2013 
by bola daňová povinnosť, pri nezmenenom základe dane, vo výške 13 907 €. Rast dane 
predstavuje 21 %. 

Tabuľka 1 Vplyv zmeny sadzby dane z príjmu na daňovú povinnosť s.r.o. 

 2011 2013

Súčet prevádzkových, fi nančných a mimoriadnych výnosov (v €) 2 627 609 2 627 609 

Súčet prevádzkových, fi nančných a mimoriadnych nákladov (v €) 2 596 029 2 596 029 

Výsledok hospodárenia pred zdanením (v €) 31 580 31 580 

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia (v €) 28 884 28 884 

Základ dane alebo daňová strata (v €) 60 464 60 464 

Odpočet daňovej straty (v €) 0 0 

Základ dane (v €) 60 464 60 464 

Sadzba dane (v %) 19 23

Daň (v €) 11 488,16 13 906,72 

Vlastné spracovanie, 2013

Celkové daňové a odvodové zaťaženie spoločnosti v roku 2011 bolo 65 896 €, čo pred-
stavovalo 2,59 % z celkových nákladov spoločnosti na hospodársku činnosť. Zmeny v ro-
ku 2013, pri rovnakých fi nančných a ekonomických podmienkach spoločnosti ako v roku 
2011, spôsobili rast daní a odvodov na 71 891 €. Podiel daňového a odvodového zaťaženia 
na celkových nákladoch spoločnosti na hospodársku činnosť tým vzrástol na 2,83 %.
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Obrázok 3 Podiel daňového a odvodového zaťaženia na celkových nákladoch s.r.o. 
na hospodársku činnosť

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2013 

4 ZHRNUTIE A ZÁVER
Na záver uvádzame porovnanie daňového a odvodového zaťaženia pri živnosti a s.r.o. 

Daň z príjmu FO a PO sa líši už pri výpočte základu dane. Zatiaľ čo FO má nárok odrátať si 
nezdaniteľnú časť základu dane (do určitej výšky základu dane), PO túto výhodu nemôže 
využiť a platí daň z celého základu dane. Sadzba dane z príjmu je tiež rozdielna, od roku 
2013 môžu byť FO zdaňované sadzbami 19 % a 25 %, daň z príjmu PO je zdaňovaná 23 %. 
Predpokladáme, že podnikateľ – FO by mohol v roku 2013 dosiahnuť zisk 10 000 €. V prí-
pade, že takýto zisk dosiahne ako živnostník FO, uplatní si nezdaniteľnú časť základu vo 
výške 3 735,94 €, sadzba dane bude 19 % a jeho daňová povinnosť bude vo výške 1 190,17 
€. Ak by podnikal ako PO, zisk sa bude zdaňovať sadzbou 23 % a daňová povinnosť bude 
vo výške 2 300 €. V tomto prípade je živnostník FO menej zaťažený ako s.r.o. Na druhej 
strane, ak by bol príjem podnikateľa v roku 2013 vo výške 35 000 €, prekročil hranicu 
34 401,74 € a sadzba dane je 25 %. Pri takejto výške zisku, nemá nárok ani na nezdaniteľ-
nú časť základu dane a jeho daňová povinnosť by bola 8 750 €. Pre PO sa výškou zisku nič 
nemení a pri sadzbe dane 23 % bude jeho daňová povinnosť vo výške 8 050 €. 

Odvody živnostníka FO sú závislé od jeho hospodárenia, vymeriavací základ pre od-
vody do zdravotnej a sociálnej poisťovne sa stanovujú zo základu dane z predchádzajú-
cich dvoch rokov. To znamená v prípade FO zo základu dane z roku 2011. Vzhľadom na 
to, že vymeriavací základ je nižší ako minimálny, odvody sa vypočítajú z minimálneho vy-
meriavacieho základu. Odvody do zdravotnej poisťovne za rok 2013, by teda boli 660,24 
€ a odvody do Sociálnej poisťovne by boli vo výške 1 563,24 €. V prípade zvýšenia zisku 
v budúcich zdaňovacích obdobiach, budú rásť aj odvody živnostníka. 

V s.r.o. je situácia iná a spoločník má viac možností. V prípade, že spoločník nemá 
inú živnosť ako FO, ani nie je zamestnancom, nie je povinný platiť odvody do sociálnej 
poisťovne. Spoločníkovi vznikajú náklady iba na zdravotné poistenie. Jeho povinnosťou 
je prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne ako dobrovoľne poistený a platiť minimálne odvody 
do zdravotnej poisťovne. Takže v uvedenom prípade sa odvodové zaťaženie rovná zaťa-
ženiu živnostníka FO a je vo výške 660,24 €. Odvody do zdravotnej poisťovne sa spoloč-
níkovi zvýšia pri rozdelení zisku. V tomto prípade vzniká povinnosť uhradiť zdravotné 
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poistenie zo zisku, takže v prípade predpokladaného zisku 10 000 €, uhradí do zdravotnej 
poisťovne ešte 1 400 €. Spoločník v s.r.o. síce nie je povinný byť sociálne poistený, ale na 
druhej strane, nemá nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne, či už ide o invalidný, 
starobný dôchodok, dlhodobú práceneschopnosť alebo dávku v nezamestnanosti. Preto 
je rozhodnutie platiť alebo neplatiť sociálne odvody individuálne. Jedno z riešení môže 
byť, keď spoločník je zároveň zamestnancom vlastnej s.r.o. V prípade minimálnej mzdy 
by náklady na sociálne poistenie v roku 2013 boli 1 402,13 €. Odvody na sociálne poiste-
nie by boli nižšie ako u živnostníka FO, pretože minimálna mzda je nižšia ako minimálny 
vymeriavací základ pre živnostníka. V prípade, že zisk by bol vyšší a sadzba dane z príjmu 
FO by bola 25 %, spôsobilo by to vyššie daňové a odvodové zaťaženie pre živnostníka FO. 
Náklady by boli o 863,24 € vyššie ako pre PO, ak by nebola sociálne poistená.
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PREDPOKLADANÉ A SKUTOČNÉ DOPADY
KRÍZY V LH SR

JOZEF TUTKA

ABSTRACT

General terms scenarios were considered short-term forecasts of the development of 
production-economic indicators forestry SR and suggestions for addressing them. The 
material was developed in 2009 NFC FRI Zvolen. From the proposed scenarios in times 
of crisis is the closest actually optimistic scenario, which was a pleasant surprise. It tells 
me the good economic stability and fl exibility in a crisis situation management industry. 
Proposed solutions were considered only very general terms, given the brevity of their 
response. Overall 
assessment of the aftermath after all symptoms of the crisis

Key words: crisis, forestry, scenarios, indicators, impacts, solutions

1 ÚVOD
Zmenou politicko-ekonomického systému sa prevzali aj výhody a možné rizika trho-

vej ekonomiky, charakteristické pre monetárnu ekonomiku priemyselných krajín sveta 
už viac ako dve storočia. Najväčším rizikom, známym pre generácie mladšie ako dnešní 
osemdesiatnici iba z ústneho podania a literatúry, sú obdobia recesie-ekonomických cyk-
lov, rôznej intenzity, ktorým sa už priznáva objektívna a reálna podstata. Typickými pre-
javmi ekonomického cyklu je zníženie objemu outputu, v dôsledku poklesu osobnej a vý-
robnej spotreby, s čím úzko súvisí zníženie objemov investícií alebo štátnych výdavkov, 
ďalej zníženie zamestnanosti, ziskov a na druhej strane zvýšenie infl ácie a nestability.

2  PROBLEMATIKA
Prebiehajúca a podľa mnohých príznakov slabnúca „svetová“ ekonomická kríza, od-

štartovaná krachom fi nančných inštitúcií v USA v roku 2007 a 2008, sa odlišuje od krí-
zy začiatkom 40-tych rokov (1930 – 1931) 20.storočia. V tej pred 80 rokmi prijali USA 
a nadväzne aj Európa a ostatné kontinentálne skupiny štátov veľmi radikálne protekci-
onistické opatrenia (vysoké cla na dovoz zahraničného tovaru). Takto sa riešenie krízy 
stálo záležitosťou jednotlivých štátov. Súčasná globalizovaná ekonomika si takú taktiku 
zatiaľ neosvojila, čo je možné považovať za určitý ústretový krok pre proexportne oriento-
vané štáty. Tým sa však vytvorila určitá previazanosť a závislosť na úspešnosti jej riešení 
v štátoch s najväčšou ekonomickou váhou. Úroveň vplyvu dopadov krízy na národné eko-
nomiky závisela od podielu a štruktúry ich inputov a outputov na globalizovanej ekono-
mike, teda od relatívnej samostatnosti ich národných ekonomík. Z toho vyplýva, že určitá 
časť majetku štátov s veľmi dobre a nadpriemerne prosperujúcim hospodárstvom v mi-
nulom období, pochádzala práve s priamych alebo nepriamo realizovaných obchodných 
a fi nančných transakcií s americkými a nadnárodnými monopolmi, nekrytých reálnymi 
hodnotami. 
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Za 1. ČSR, boli podmienky, v ktorých zastihla lesné hospodárstvo (LH) kríza roz-
dielne od súčasnej napriek radikálnej vlastníckej zmene po 1. pozemkovej reforme. Vtedy 
existoval rozsiahly neštátny sektor vlastníkov lesa, úzko prepojený na súkromný sektor 
poľnohospodárstva. Tieto najkonzervatívnejšie zložky spoločnosti i hospodárstva boli 
odolnejšie proti kríze v dôsledku svojej pružnosti a nezávislosti pri využívaní svojho ma-
jetku. Medzi kľúčové problémy krízy z roku 1930 možno podľa dochovaných materiálov 
ČZA zahrnúť:

zvýšené verejné náklady usmerňovaného lesného hospodárstva 
výrazný pokles výnosovej miery dlhodobých investícií do lesného majetku
chýbajúci marketingový prieskum kapacít drevospracujúcich subjektov
 vysoké zaťaženie lesného hospodárstva v dôsledku dvojitého zdanenia
 realizácia výkonov a viazanie využívania lesného majetku v štátnom záujme
 vysoké dopravné sadzby železníc pre vnútroštátnu prepravu dreva
 neexistujúca ochrana domáceho trhu pred importom dreva 
obmedzenia domáceho exportu dreva

Na riešenie krízy sa uplatnili tieto opatrenia:
kvalitatívna organizačná i funkčná reštrukturalizácia LH a drevospracujúcich sub-
jektov 
zlepšenie konkurencieschopnosti vytvorením vhodného systému úverovania tohto 
konzervatívneho odvetvia. 
zvýšenie pozornosti obchodným a podnikateľským smerom vzdelávania a lesnícke-
mu výskumu 
informovanosť verejnosti o podstate krízy a potrebe kupovania tovaru domácej pro-
dukcie 
prísľub ponuky širokej škály domácich produktov odvetia lesníctva i drevárstva. 
Za špecifi cké riešenie oproti súčasnosti bolo akceptovanie zníženia zamestnanosti, 

ktorá mala byť nahradená investíciami do lesnej výroby. V súčasnosti sa presadzuje skôr 
udržanie zamestnanosti a tým aj podpora úrovne dopytu.

3 METODICKÝ POSTUP A POZNATKY
Relevantných informácií o situácii v LH v zahraničí bolo malo, získavali sa postupne, 

resp. sa na súvislosti s lesníctvom usudzovalo nepriamo z vývoja situácie v oblasti spraco-
vania a výroby produktov z dreva a v celom drevárskom priemysle. Najviac takých infor-
mácií o poklese drevárskej výroby, resp. obchodu konkrétnych výrobkov bolo k dispozícii 
z USA, resp. kontinentu Ameriky. Obsah tvorili informácie o poklese objemu tovarovej 
produkcie v ks, % alebo mil. USD, o znížení zamestnanosti v %, počte prepustených alebo 
o znížení stavu zamestnancov alebo robotníkov. Predpokladal sa čiastočne oneskorený 
efekt podobného vývoja aj v štátoch Európy a v SR. 

3.1 Situácia v hospodárstve a LH SR
Najväčším handicapom pre posúdenie vplyvov a dopadov krízy v súčasnosti bola úpl-

ná absencia informácií a skúsenosti s týmto fenoménom hospodárstva terajšími generá-
ciami nášho štátu. V podmienkach celého hospodárstva bolo treba vychádzať z uplatne-
ných nástrojov ekonómie strany dopytu, resp. ekonómie strany ponuky na úrovni sveta 

•
•
•
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•
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a Európy a najmä z reálnych prejavov tejto mimoriadnej svetovej ekonomickej situácie 
na ukazovatele vývoja reálneho a potenciálneho HDP, miery nezamestnanosti, miery in-
vestícií a infl ácie hospodárstva SR a jeho rezortov až za štvrťroky jednotlivých rokov jej 
trvania. 

V lesníctve sa okrem problému nastúpenej krízy už dlhodobejšie registruje aj pretr-
vávajúci problém v lesníctve. Predstavuje ho základný rozpor medzi súkromnými a verej-
nými záujmami subjektov a štátu. Často je tento problém generalizovaný ako trvalý dlh 
alebo krivda spoločnosti na odvetví lesníctva, resp. jeho podnikateľskej zložke (LH). Malo 
by sa však vychádzať z relevantného posúdenia podstaty súkromných a verejných (verej-
noprospešných) statkov, externalít a internalít lesnej výroby a ostatnej činnosti v lesníc-
tve a funkcií a „služieb“ ekosystémov a funkcií a služieb odvetvia lesníctva. Mnohé verej-
noprospešné úžitky  funkcií lesných ekosystémov i pozitívnych externalít lesnej výroby sa 
stanú skutočným tovarom, internalitou s opodstatnenou úhradou, až po pridaní úžitku 
ľudského umu a práce. Z toho vyplýva, že externality a funkcie lesných ekosystémov sa 
stanú internalitami, t.j. produktom alebo službou iba v procese lesnej výroby alebo ob-
chodno-marketingovej činnosti. 

Reálnym východiskom pre posudzovanie vplyvu krízy bola analýza medziročnej 
úrovne predaja a speňaženia sortimentov dreva, hodnotenia tendencií speňaženia dreva, 
pohybov úrovne zamestnanosti a úrovne dopytu a možnosti predaja dreva za štvrťroky 
roku 2008, 2009 a ďalšie roky.

4 PREDPOKLADANÉ A SKUTOČNÉ DOPADY FINANČNEJ 
A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA LH 
Z predbežnej analýzy roku 2008 sa už začiatkom roku 2009 vypracoval materiál ana-

lýzy a kvantifi kácie dopadov svetovej fi nančnej a ekonomickej krízy v lesníctve SR, ktorý 
sa po sprecizovaní a doplnení o návrh opatrení na riešenie krízy vydal v knižne v marci 
2009 (1). 

Kľúčovou otázkou kvantifi kácie dopadov krízy bolo ohraničenie (scenár) trvania hos-
podárskej recesie. V hospodárstve SR sa prijali tri hlavné scenáre. Podľa prvého (opti-
mistického) sa už v druhej polovici roka 2009 predpokladalo oživenie, ktoré sa prehĺbi 
v roku 2010 a približne po roku 2011 sa situácia pomaly vráti do normálu. Druhý scenár 
(realistický) predpokladal, že kríza z hľadiska recesie potrvá 3 – 5 rokov a potom bude 
postupne dochádzať k návratu na predchádzajúci stav. Tretí scenár (pesimistický) hovo-
ril, že kríza potrvá 8 – 10 rokov a po kríze sa hospodárstvo už nikdy nevráti do stavu, ako 
bolo pred krízou. Doterajší vývoj potvrdil najväčšiu pravdepodobnosť druhého scenára. 
V hospodárstve SR je reálnejší  prvý, ktorý predpokladal oživenie už v roku 2009 a 2010. 
Podľa Staněka, (2009) ide nielen o vývoj stavebného trhu, objemu investičných objedná-
vok, celkového rozsahu domácej spotreby, straty exportu, ale predovšetkým o varovania 
v oblastiach prehlbujúcich sa problémov fi nančného sektora a následne narastajúcich 
problémov v oblasti akciových trhov vo svete i v niektorých štátoch Európy. Po vzore ná-
rodnej ekonomiky sa predpokladali aj v lesníctve SR tri scenáre vývoja krízy: reálny, pe-
simistický a optimistický.

4.1 Reálny scenár
Tento scenár sa považoval za najpravdepodobnejší. Prichádzal do úvahy, ak kríza 

bude pretrvávať zhruba 3 – 5 rokov a potom sa situácia postupne vráti do pôvodného sta-
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vu. Budú sa realizovať všetky nevyhnutné opatrenia na zmiernenie dosahov krízy a najmä 
sa predpokladá, že dôjde k primeranej intervencii štátu. Po „prekonaní krízy“ ostane si-
tuácia na úrovni pred krízou. LH bude naďalej brané len ako jedno z odvetví národného 
hospodárstva, ktoré si musí zarobiť samo na seba.

Reálny scenár predpokladal zníženie dodávok dreva na úroveň okolo 6 500 tis. m3 dre-
va ročne, čo je stav z rokov 2000 – 2004. Je reakciou na súčasné zníženie schopnosti DSP 
umiestniť svoje produkty na trhu v EÚ, respektíve na iných trhoch. Pričom k zvýšeniu 
dodávok dreva by malo dôjsť pri palivovom dreve a biomase, k zachovaniu dodávok naj-
cennejších sortimentov na výrobu dýh, predovšetkým listnatých a k výraznému zníženiu 
dodávok dreva v ostatných guľatinových sortimentoch (vlákninové drevo a piliarska gu-
ľatina). V exporte dreva sa predpokladalo zníženie dodávok na polovicu kvôli nemožnosti 
umiestnenia dreva na zahraničných trhoch. V importe dreva sa predpokladalo výrazné 
zníženie. Mali sa realizovať len dlhodobé kontrakty. Oživenie sa predpokladalo koncom 
roku 2012 až začiatkom 2013.

Celkové výnosy a tržby klesnúť v roku 2009 na úroveň 365 mil.Eur. V ďalších rokoch 
mali pozvoľne rásť. Pri tržbách za drevo sa takisto predpokladal ich prepad v roku 2009 
a v ďalšom období mierny rast. V oblasti podpornej politiky LH sa podarilo využiť alo-
kované fi nančné prostriedky v podobnej miere, ako v predchádzajúcom programovacom 
období. Obnova kapitálových výrobných faktorov sa mala realizovať najmä z prostried-
kov európskych fondov. Investície do budov sa mali realizovať iba v nevyhnutných prí-
padoch. Dôjde k miernemu zvýšeniu hodnoty investičného majetku. Proces dobiehania 
technologickej, hospodárskej a životnej úrovne vyspelých krajín mal rásť podobným tem-
pom, ako v posledných rokoch. V rámci pestovnej činností a ochrany lesa sa mali realizo-
vať len nevyhnutné opatrenia, aby sa nezhoršila kvalita prírodného výrobného faktora. 
Tieto skutočnosti sa odrazia aj na zamestnanosti, kde bude pokračovať prirodzený pokles 
počtu pracovníkov v LH, zodpovedajúci zvyšovaniu produktivity práce. Vývoj vybraných 
ukazovateľov LH podľa tohto scenára obsahuje tabuľka 1.

Tabuľka 1 Predpokladaný vývoj vybraných ukazovateľov pri reálnom scenári

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2015

Dodávky dreva (tis. m3) 8 131 9 269 6 350 6 100 6 300 8 350

Celkové výnosy (mil. EUR) 511,5 4 94,6 371,8 385,0 408,3 547,7

Tržby za drevo (mil. Eur) 404,8 397,3 272,2 272,2 297,7 431,5

Celkové náklady (mil. EUR) 476,3 469,7 355,2 365,1 385,0 517,8

Hospodársky výsledok (mil. 
EUR) 35,2 24,9 16,6 19,9 23,2 29,9

Investície (mil. EUR) 38,5 33,2 33,2 39,8 41,5 56,4

Čisté investície (mil. EUR) 6,1 0,7 1,3 5,0 6,6 13,3

Počet pracovníkov v LH 24 000 22 000 19 000 18 000 17 500 17 500

4.2 Pesimistický scenár
Prichádzal do úvahy v prípade trvania fi nančnej a ekonomickej krízy dlhšie obdobie 

(8 – 10 rokov) a neuplatnenia v dostatočnej miere potrebných opatrení na jej eliminova-
nie.  Najmä, ak sa nezrealizuje nevyhnutná intervencia štátu, či  jeho podporných mecha-
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nizmov. Malo to mať veľmi negatívny dopad na LH, ktorého situácia sa ešte zhorší. Pred-
pokladala sa pomerne nízka reálnosť tohto scenára.

V prípade pesimistického scenára malo dôjsť k zníženiu dodávok dreva na úroveň 
okolo 5 200 tis. m3 ročne. Úroveň týchto dodávok mala dosiahnúť stav z  prvej polovice 
deväťdesiatych rokov, keď u nás prebiehala reštrukturalizácia DSP a reprivatizácia vlast-
níctva lesov. K miernemu zvýšenie dodávok dreva by pri tomto scenári malo dôjsť pri pa-
livovom dreve a biomase na energetické využitie. Zachovali by sa dodávky najcennejších 
sortimentov na výrobu dýh, predovšetkým listnatých a došlo by k výraznému zníženiu 
dodávok dreva v ostatných guľatinových sortimentoch (vlákninové drevo a piliarska gu-
ľatina). V exporte dreva by došlo k výraznému zníženiu až o 70 % na úroveň 275 tis. m3. 
Výrazne by sa znížil tiež import dreva. Prakticky by sa napĺňali len dlhodobé nevypoveda-
teľné kontrakty a dovoz dreva potrebný na výrobu vysokokvalitného nábytku z exotických 
drevín, ktoré sa u nás nevyskytujú. 

Celkové výnosy a tržby mali klesnúť na úroveň 8 mld. Sk. Pri tržbách za drevo malo 
dôjsť k prepadu na 6 mld. Sk, čo bola zhruba polovica hodnoty v rokoch 2007 – 2008. V ob-
lasti podpornej politiky s nemala LH venovať pozornosť a alokované fi nančné prostriedky 
sa mali sčasti presunúť na realizáciu iných podporných opatrení. Obnova kapitálových 
výrobných faktorov mala byť vo výraznom útlme a realizovať sa v objeme nižšom, ako 
sú odpisy investičného majetku, čím by došlo k poklesu jeho hodnoty. Nerealizovali by 
sa ani alokované investície z fondov EÚ a zodpovedajúca čiastka z rozpočtu SR. Proces 
dobiehania technologickej, hospodárskej a životnej úrovne vyspelých krajín by sa výrazne 
spomalil až zastavil. 

V rámci pestovnej činností a ochrany lesa sa mali realizovať len najnevyhnutnejšie 
opatrenia, aby nedošlo k zníženiu kvality prírodného výrobného faktora. To sa malo pre-
javiť aj na zamestnanosti a počte zamestnancov a pracovníkov poskytujúcich služby v LH. 
Ich stav sa mal znížiť na zhruba 15 000. K oživeniu by došlo až v rokoch 2014 – 2015. Vývoj 
vybraných ukazovateľov LH podľa tohto scenára sa prezentuje v tab. 2.

Tabuľka 2 Predpokladaný vývoj vybraných ukazovateľov pri pesimistickom scenári

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2015

Dodávky dreva (tis. m3) 8 131 9 269 5 250 4 750 4 750 7 500

Celkové výnosy (mil. EUR) 511,5 494,6 272,2 272,2 278,8 431,5

Tržby za drevo (mil. EUR) 404,8 397,3 199,2 199,2 205,8 323,6

Celkové náklady (mil. EUR) 476,3 469,7 268,9 268,9 272,2 414,9

Hospodársky výsledok (mil. EUR) 35,2 24,9 3,3 3,3 6,6 16,6

Investície (mil. EUR) 385,5 33,2 16,6 18,3 19,9 33,2

Čisté investície (mil. EUR) 6,14 0,7 –18,3 –16,6 –14,9 3,3

Počet pracovníkov v LH 24 000 22 000 16 000 15 200 16 000 17 000

4.3 Optimistický scenár
Tento scenár prichádzal do úvahy pre prípad pomerne krátkeho trvania krízy (1 – 3 

roky). Vláda mala venovať patričnú pozornosť LH a intervenovať optimálne z hľadiska 
potrieb LH.  Realizovali by sa všetky akútne opatrenia na zmiernenie dosahov akútnej 
i chronickej krízy LH. Po „prekonaní krízy“ sa mala situácia v LH podstatne zlepšiť a LH 
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by získalo na vyššej pozornosti od spoločnosti. Mali sa začať riešiť medzi sektorové vzťa-
hy, hlavne s ochranou prírody a krajiny a tiež, otázky súvisiace s fi nancovaním internali-
zovaných verejnoprospešných služieb objednávaných štátom cestou zákonov. Reálnosti 
tohto scenára sa predpokladala nízka pravdepodobnosť.

V rámci dodávok sortimentov dreva malo v rokoch 2009 – 2011 dôjsť k podobnému 
vývoju, ako v rokoch 2006 až 2008. Nedošlo by k zabrzdeniu nákupu dreva DSP. Došlo by 
k zvýšeniu dodávok palivového dreva a biomasy na energetické využitie. Export a import 
dreva by sa uskutočňoval podľa doterajšieho vývoja. Celkové výnosy a tržby mali mierne 
rásť podobne ako tiež aj tržby za drevo pri dodržaní, resp. nepatrnom poklese speňaže-
nia dreva. V oblasti podpornej politiky LH sa mali využiť alokované fi nančné prostriedky 
v maximálne možnej miere na realizáciu potrebných strategických a operatívnych pod-
porných opatrení. Obnova kapitálových výrobných faktorov sa mala realizovať v dosta-
točnej miere a malo tiež dôjsť zvýšeniu hodnoty investičného majetku. Proces dobiehania 
technologickej, hospodárskej a životnej úrovne vyspelých krajín sa mal ešte zrýchliť. 

V rámci pestovnej činností a ochrany lesa sa mali realizovať potrebné opatrenia, čím 
malo dôjsť k zvýšeniu kvality prírodného výrobného faktora. Tieto skutočnosti sa mali 
odzrkadliť aj na zamestnanosti, kde malo dôjsť iba k prirodzenému poklesu počtu pracov-
níkov v LH, zodpovedajúcemu zvyšovaniu produktivity práce. Vývoj vybraných ukazova-
teľov LH podľa optimistického scenára uvádza tab. 3

Tabuľka 3 Predpokladaný vývoj vybraných ukazovateľov pri optimistickom scenári

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2015

Dodávky dreva (tis. m3) 8 131 9 269 8 250 8 250 8 300 8 350
Celkové výnosy (mil. Sk) 511,5 494,6 497,9 524,5 531,1 564,3
Tržby za drevo (mil. Sk) 404,8 397,3 381,7 418,2 431,5 464,7
Celkové náklady (mil. Sk) 476,3 469,7 471,4 497,9 497,9 531,1
Hospodársky výsledok (mil. Sk) 35,2 24,9 26,5 26,5 33,2 33,2
Investície (mil. Sk) 38,5 33,2 36,2 49,8 53,1 56,4
Čisté investície (mil. Sk) 6,1 0,7 6,6 14,9 18,3 19,9
Počet pracovníkov v LH 24 000 22 000 22 000 21 500 21 000 20 500

Možné boli samozrejme aj kombinácie jednotlivých scenárov, resp. niektoré opatre-
nia aj keď sa implementovali v dostatočnej miere, ich účinnosť sa neprejaví na požadova-
nej a očakávanej úrovni vo všetkých výrobných a ekonomických ukazovateľoch.

5 SKUTOČNÉ DOPADY FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ 
KRÍZY V LH
Skutočne dopady fi nančnej a ekonomickej krízy sa sledovali na vývoji ukazovateľov 

prírodného výrobného faktora a faktora práce a výrobno-ekonomických ukazovateľov 
jednotlivých scenárov vývoja LH počas krízy.

5.1  Vývoj výmery lesov, zásoby, ťažby a dodávok dreva
Predpokladalo sa, že výmera lesov nemôže byť krízou ovplyvnená, čo sa aj potvrdilo. 

Bude ešte určité obdobie narastať v súlade s „aktualizovanou“ a dosť nekompetentnou 
poľnohospodárskou politikou. Aby sa mohol relevantne realizovať rozvoj extenzívneho 
ekologického poľnohospodárstva a rozvoja vidieka nemohlo by dochádzať v takej miere 
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k znižovaniu výmery poľnohospodárskej pôdy pre stavebné a iné účely. Časť z tej výmery 
sa premieta aj v lesných pozemkoch asi do 2 tisíc hektárov ročne. 

Tabuľka 4 Výmera lesných pozemkov a porastovej pôdy

Druh

Rok

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Výmera (ha)

LP 2 006 172 2 007 006 2 006 601 2 007 441 2 009 264 2 010 817 2 011 467 2 012 414

PP 1 931 645 1 932 049 1 932 942 1 933 591 1 937 685 1 938 904 1 940 108 1 940 300

LP – lesné pozemky;  PP – porastová pôda
Zdroj: ZS 2013 NLC Zvolen

Obrázok 1 Vývoj výmery lesných pozemkov a porastovej pôdy
Zdroj: ZS 2013 NLC Zvolen

Aj ďalší ukazovateľ prírodného výrobného faktora zásoba dreva celkom a  na hektár 
ma priaznivý vývoj, tab. 5. Celková zásoba dreva na pni odzrkadľuje v prvom rade výmeru 
a kvalitu lesných pozemkov. Drevinové zloženie, veková a priestorová štruktúra drevín 
a zásoba dreva na jednotku výmery (na ha) sú zrkadlom kvality hospodárenia lesníkov 
a vlastníkov lesa, teda lesníctva 

Tabuľka 5 Vývoj celkovej zásoby dreva a  na hektár v lesoch Slovenska

Zásoba1)
rok

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Celkom 
(mil. m3)

spolu 438,9 443,8 445,9 452,1 456,4 461,95 466,07 472,18

ihličnatá 207,35 209,8 209,2 211,2 211,5 212,16 211,93 213,31

listnatá 231,55 234,0 236,7 240,9 244,9 249,79 254,14 258,87

Na 1 ha 
(m3)

priemer 229 231 232 235* 237 239 241 244

ihličnatá 264 268 269 272* 274 276 278 281

listnatá 204 206 207 210* 212 215 217 221
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Intenzitu využívania prírodného výrobného faktora výstižne charakterizuje ťažba 
dreva. Ukazovatele ťažby dreva, prezentované v tab. 6, dokumentujú priaznivý vývoj 
plánovanej i skutočnej ťažby dreva. Skutočná ťažba je okrem roka 2012 vyššia ako bola 
v priaznivom nekrízovom období v roku 2007. 

Tabuľka 6 Vývoj ťažby dreva v jednotlivých rokoch

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Plánovaná ročná ťažba, tis. m3 7 228 7 522 7 830 8 219 8 509 8 871

Skutočná ťažba, tis. m3 8 367 9 467 9 248 9 860 9 467 8 232

Náhodná ťažba, tis. m3 4 701 6 115 5 586 6 159 4 992 3 504

Podiel náhodnej ťažby z celkovej, % 56,19 64,59 60,40 62,46 52,72 42,57

5.2 Porovnanie skutočného vývoja výrobno-ekonomických 
ukazovateľov a jednotlivých scenárov počas krízy

V tab. 7 – 9 sa prezentuje porovnanie skutočného vývoja vybraných výrobno-ekono-
mických ukazovateľov, ktoré boli predpokladané v  jednotlivých scenároch pre obdobie 
trvania krízy. Už z tabuľkového porovnania hodnoty ukazovateľov skutočnosti a ukazo-
vateľov jednotlivých scenárov vyplýva, že ukazovatele dodávky dreva, celkové výnosy 
a tržby za drevo sa k údajom skutočnosti v jednotlivých rokoch krízy najviac približujú 
údaje v optimistickom scenári. Zatiaľ čo rozdiely medzi skutočnosťou a realistickým a pe-
simistickým scenárom možno vyjadriť v 100, medzi skutočnosťou a optimistickým scená-
rom na to postačia násobky 10. Je to možno iba náhoda, pretože hrozba z následkov krízy 
bola nepredstaviteľná a tá významne zavážila. Nejaké rozumné zdôvodnenie jej možného 
priebehu podľa existujúcich axióm ekonómie, ktoré sa uplatnilo v prípade optimistického 
scenára a náhodou vyšlo, bolo v aktuálnom čase spracovania scenárov iluzórne a podľa 
mnohých odborníkov aj neprijateľným extrémom. 

Tabuľka 7 Vývoj skutočných dodávok dreva a podľa jednotlivých scenárov

Ukazovateľ Roky 2008 2009 2010 2011 2012 2015

Dodávky 
dreva 
(tis. m3)

Skutočnosť 9 269 9 087 9 599 9 213 8 107

Reálny scenár 9 269 6 350 6 100 6 300 8 350

Pesimistický scenár 9 269 5 250 4 750 4 750 7 500

Optimistický scenár 9 269 8 250 8 250 8 300 8 350 8 350

Tabuľka 8 Vývoj skutočných celkových výnosov a podľa jednotlivých scenárov

Ukazovateľ Roky 2008 2009 2010 2011 2012 2015

Celkové 
výnosy 
(mil. EUR) 

Skutočnosť 494,6 387 478,82 544,24 494,44

Reálny scenár 4 94,6 371,8 385,0 408,3 547,7

Pesimistický scenár 494,6 272,2 272,2 278,8 431,5

Optimistický scenár 494,6 497,9 524,5 531,1 564,3

Tabuľka 9 Vývoj skutočných tržieb za drevo a podľa jednotlivých scenárov
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Ukazovateľ Roky 2008 2009 2010 2011 2012 2015

CTržby za 
drevo 
(mil. EUR) 

Skutočnosť 397,3 310 376,88 433,42 391,85

Reálny scenár 397,3 272,2 272,2 297,7 431,5

Pesimistický scenár 397,3 199,2 199,2 205,8 323,6

Optimistický scenár 397,3 381,7 418,2 431,5 464,7

5.3 Vývoj faktora práce 
Počas krízy mal byť faktor práce najviac ohrozený napriek tomu, že sa pre obdobie 

strednodobého horizontu (2030) rátalo s jeho významným znížením v dôsledku skvalit-
ňovania faktora kapitálu a  potreby zvyšovania produktivity práce v rámci vyrovnávania 
ceny práce na úroveň vyspelých štátov. Finančné i ekonomické dopady zníženého dopytu 
po dreve a produktoch z dreva sa mali sanovať v tých druhoch nákladov a  výkonov lesnej 
výroby, kde je najnižší podiel ľudskej práce. Na fi nančné parametre faktora práce by sa ne-
malo siahnuť, pretože tento vytváral predpoklady základnej úrovne ale  i rastu dopytu pre 
iné oblasti produktov hospodárstva SR. Kvantitatívny parameter faktora práce sa i počas 
krízy mal znížiť v intenciách trendu znižovania počtu pracovníkov do roku 2030. 

Tabuľka 10 Vývoj skutočného počtu pracovníkov LH a podľa jednotlivých scenárov

Ukazovateľ Roky 2008 2009 2010 2011 2012 2015

Počet 
pracovníkov
v LH (počet 
osôb)
(mil. EUR) 

Skutočnosť 22 000 21 500 21 000 20 500 20 000

Reálny scenár 22 000 19 000 18 000 17 500 17 500

Pesimistický scenár 22 000 16 000 15 200 16 000 17 000

Optimistický scenár 22 000 22 000 21 500 21 000 20 500

Ďalšie výrobno-ekonomické ukazovatele LH neboli predpovedané alternatívne 
prostredníctvom scenárov, ale iba logicko-verbálne s uvedením, resp. i bez uvedenia ich 
možných zmien ročne alebo za celé obdobie v relatívnom vyjadrení (%). Vzhľadom na 
možný priestor príspevku uvedieme ako príklad iba dane.

5.4 Daňový vývoj počas krízy
Predpokladalo sa zníženie dane z nehnuteľnosti medziročne o 15 % ako ústretový 

prístup predstavenstiev obcí v období hospodárskej krízy voči majiteľom i užívateľom ne-
hnuteľnosti, predovšetkým lesných pozemkov. Nestalo sa však tak. 

Cestná daň za LH SR sa mala udržať na rovnakej úrovni. 
Celková čiastka ročných daní do rozpočtov štátu a obcí pravdepodobne klesla v roku 
2008 oproti roku 2007 o 10 % a v roku 2009 mala klesať ďalej. Porovnanie vývoja daní 

v rokoch 2008 – 2012 udáva tab.11. Jej hodnota aj v období pred rokom 2008 bola okolo 
50 mil. EUR.
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Tabuľka 11 Vývoj jednotlivých daní LH SR do rozpočtov štátu a obcí v mil. EUR

Druh dane 
Rok 

2008/2009 2010 2011 2012 

Daň z pridanej hodnoty
(rozdiel odvedenej 
a vrátenej)

ŠL 26,62/23,30 17,25 17,09 18,26

NL 10,65/11,00 13,31 12,14 13,20

Spolu 37,68/34,30 30,56 29,23 31,46

Daň z nehnuteľností 

ŠL 5,05/6,55 5,38 5,55 5,94

NL 1,69/1,73 1,50 1,55 1,60

Spolu 6,74/8,27 6,88 7,07 7,54

Cestná daň 

ŠL 0,83/0,72 0,57 0,60 0,53

NL 0,33/0,33 0,32 0,35 0,40

Spolu 1,16/1,05 0,89 0,95 0,93

Daň z príjmov
 1

/ 

ŠL 6,34/4,50 5,67 9,19 8,14

NL 6,97/4,53 5,06 9,73 6,30

Spolu 13,31/9,03 10,74 18,92 14,44

Spolu 

ŠL 38,84/35,06 28,87 32,40 32,87

NL 20,05/17,59 20,19 23,77 21,50

Spolu 58,89/52,65 49,07 56,17 54,37

6 NAVRHOVANÉ RIEŠENIA
Z navrhovaných riešení boli v rokoch krízy uplatnené tie, ktoré sú uvedené tučným 

písmom. Riešenia uvedené normálnym písmom boli realizované sporadicky alebo málo. 
Kurzívou sú uvedené nerealizované alebo náhodne uplatnené v praxi, výskumne však 
áno.

Dlhodobé
zvýšiť objem únosnej ťažby uplatnením fi nančnej a technickej rubnej zrelosti 
v kategórii poloprirodzeného výnosového lesa
identifi kovať a kvantifi kovať podiely výnosov lesníctva na komercionalizovaných funkci-
ách lesa a pozitívných externalitách lesnej výroby v iných rezortoch 
kvantifi kovať výšku objektívnych úhrad, resp. odškodnení
zvýšiť výnosy lesníctva z ostatných produktov a úžitkov produkčnej funkcie lesa 
internalizovať časť úžitkov mimoprodukčných (verejnoprospešných funkcií lesa) s preu-
kázanou úrovňou dopytu

Krátkodobé
ťažbovú činnosť v kríze realizovať len v intenciách identifi kovanej úrovne dopytu po dreve 
alebo dohodnutých objemov dodávok a predaja dreva
ťažbu realizovať prednostne v lesných porastoch s hynúcimi  uhynutými stromami nad 
30 % a s predrubnou ťažbou

•

•

•
•
•

•

•
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v rubných porastoch uskutočňovať ťažbu dorubov so zabezpečenou obnovou a 1. 
alebo 1. a 2. fázu rubov podrastového hospodárskeho spôsobu
ťažbu umiestňovať do lesných porastov priaznivejších polohových pomerov v pes-
tovnej činnosti zabezpečovať práce s najväčším podielom ľudskej práce okrem umelej 
obnovy lesa
obnoviť a skvalitniť marketing a výnosy z predaja nehrúbia, žrdí, palíc, kolov, prútia, 
okrasných, vianočných stromčekov ap. 
obnoviť marketing, obchod a výkup lesných plodov a húb
pozitívne formou služieb zasahovať do zberu lesných plodov a húb obyvateľstvom
v priestore vidieka poskytovať služby strojov pre poľnohospodárstvo a ľudí

7 ZÁVER 
Nie je bežnou praxou, aby sa materiály stratégií, prognóz, vízií, koncepcií a progra-

mov po určitom čase alebo pri ich aktualizácii alebo novom spracovaní, rámcovo zhodno-
tili a  posúdila tiež vhodnosť použitých metód a nástrojov. Takáto prax bola a je pri LHP 
(teraz PSL) pri ich obnove. Pri strategických, prognostických a koncepčných materiáloch 
sa to akosi nenosí, bez ohľadu na úroveň riadenia. Porovnanie skutočného vývoja v LH 
s predpokladmi, nasimulovanými kolektívom pracovníkov LVÚ – NLC v publikácii (1) 
pre obdobie krízy som si dovolil urobiť veľmi rámcovo a možno aj trocha subjektívne, 
i v mene spracovateľov tohto materiálu. Verím, že mi to prepáčia. Situácia krízy nie je ešte 
ani zďaleka zažehnaná a celkové zhodnotenie jej zvládnutia v štáte i jeho rezortoch iste na 
to ešte počká. 
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OČAKÁVANIA A POTREBY ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN 
VO VZŤAHU K EKOSYSTÉMOVÝM SLUŽBÁM LESA 

– PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA KOZIE CHRBTY

MIROSLAVA BUDINCOVÁ, ZUZANA SARVAŠOVÁ

ABSTRACT

Within the 7th Frame Programme of project ARANGE was created questionnaire which 
deals with the issue to retrieve information from stakeholderon the importance of dif-
ferent ecosystem services. Slovak side of the project is responsible for case study Kozie 
Chrbty that represents Western Carpathians. In this region (territory) was created panel 
of experts stakeholder which participate on the research. We fi nd out from results that 
stakeholders consider within regional importance for most important ecosystem services 
Nature protection and maintenance of biodiversity, regulating the water balance and air 
quality maintenance. According judgements of stakeholders have the highest potential 
in contributing to the future development of your region Nature protection and mainte-
nance of biodiversity, recreation and timber production. These ecosystem services most 
infl uence ecologic, economic and social risks. Stakeholders make most decisions about 
timber production, nature protection and maintenance of biodiversity and Wildlife ma-
nagement and hunting.

Key words: stakeholders, ecosystem service, case study, Western Carpathians 

1 ÚVOD
Správne obhospodarovanie lesov zahŕňa proces, ktorý sa neustále vyvíja od požia-

daviek, ktoré sa menia v závislosti od najnovších vedeckých poznatkov. Ide o využívanie 
lesov takým spôsobom, ktorý zachováva ich produktívnosť, schopnosť obnovy, vitalitu 
a potenciál plniť v súčasnosti, ale aj v budúcnosti najdôležitejšie ekologické, ekonomické 
a sociálne funkcie nie len na miestnej, ale aj národnej a globálnej úrovni a to bez negatív-
neho dopadu na ostatné ekosystémy. Kritériá na takéto obhospodarovanie by mali byť ne-
ustále prispôsobované novým podmienkam, a taktiež by mali zohľadňovať národné ciele, 
ale aj ekologické podmienky (ARANGE, 2011). 

Riešením problematiky udržateľného využívania funkcií lesov v horských oblastiach 
Európy sa zaoberá projekt spolupráce s názvom ARANGE, riešení v rámci 7. Rámcového 
programu EÚ. Lesné pozemky v záujmovom území Kozie Chrbty, v správe spoločnosti 
PRO POPULO Poprad, s.r.o., boli vybrané ako prípadová štúdia pre región Západné Kar-
paty. Je potrebné vysvetliť, že funkcie lesov ARANGE chápe pod synonymom ekosysté-
mové služby. Dotazníkový prieskum mapujúci očakávania a potreby rôznych záujmových 
skupín sa uskutočnil podľa spoločnej metodiky projektu ARANGE a bude ďalej slúžiť 
ako podklad pre rozhodovanie o alternatívnych spôsoboch manažmentu lesa. Príspevok 
predkladá zhodnotenie odpovedí expertov za Slovenskú stranu. 
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2 METODIKA
Údaje od respondentov sa získali prostredníctvom dotazníka zaslaného e-mailom 

a taktiež prostredníctvom pracovného stretnutia v Spišskej Teplici v októbri roku 2013. 
Dotazník je vytvorený za účelom zistenia názorov jednotlivých záujmových skupín na 
problematiku udržateľného využívania funkcií lesov. Prieskumnú vzorku tvorí 8 respon-
dentov – expertov pozvaných z rôznych záujmových skupín (viď. tabuľka 1), pričom nie 
všetci sa však vyjadrili ku všetkým otázkam. Štruktúra dotazníka bola pevná s 8 uzavretý-
mi otázkami. Otázky boli navrhnuté pre všetky zúčastnené strany rovnako zahraničným 
partnerom a budú spracované za všetky prípadové štúdie pre stanovenie ďalších postupov 
projektu. Otázky sme vyhodnocovali jednotlivo, len za Slovenskú stranu. 

Tabuľka 1 Zoznam záujmových skupín

Prípadová štúdia Západné Karpaty

Úroveň záujmovej 
skupiny

Typ záujmovej 
skupiny Osobitný záujem Stav Poznámky

miestny Mimovládna
organizácia

Poskytovanie
viacerých ES Potvrdený Poľovnícky zväz

„ Spišská Teplica“

miestny Mimovládna
organizácia

Poskytovanie
viacerých ES Potvrdený

Slovenský rybársky 
zväz

– miestna organizácia 
Poprad

miestny Mimovládna
organizácia

Poskytovanie
viacerých ES Potvrdený Cyklický športový

klub „HORAL“

medzinárodný Mimovládna
organizácia

Ochrana prírody
a biodiverzity Potvrdený FSC

certifi kácia lesov

miestny Vlastník lesa/
pôdy

Horské
lesníctvo Potvrdený Cirkevné lesy

národný Štátna
organizácia

Ochrana prírody
a biodiverzity Potvrdený

Správa Národného 
parku

„Slovenský raj“

regionálny Štátna
organizácia Horské lesníctvo Potvrdený

Regionálny lesnícky 
úrad

Prešov

miestny Člen
komunity

Poskytovanie
viacerých ES Potvrdený Turistický klub

„Spišské Bystré”

Zdroj: Projekt ARANGE, Stakeholders panel WP 6 (http://www.arange-project.eu/)

Celý dotazník je zameraný na hodnotenie významu ekosystémových služieb pre 
región z pohľadu respondentov. Tento prístup je dôležitý z hľadiska metodiky projektu 
ARANGE, kde sa očakáva úzka spolupráca pri hľadaní alternatívnych spôsobov manaž-
mentu lesa v úzkej interakcii s rôznymi aktérmi a pri dodržaní zásad trvalého obhospo-
darovania horských lesov. Z hľadiska prekladu anglickej verzie bolo dodržané zaužívané 
názvoslovie v projekte a tvar otázky, pričom sme sa snažili zahrnúť aj regionálne špecifi ká 
ako sú používané u nás. K lepšiemu pochopeniu otázok slúžil aj osobný kontakt s respon-
dentmi a vysvetlenie prípadných nejasností. V tabuľke 2 je uvedený zoznam jednotlivých 
ekosystémových služieb (funkcií lesov), ktoré sa ďalej vyskytujú v texte.
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Tabuľka 2 Ekosystémové služby

Označenie Ekosystémová služba

A Produkcia dreva 

B Ochrana proti gravitačným rizikám

C Zmierňovanie klimatickej zmeny ukladaním (sekvestráciou) uhlíka v lesoch

D Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity

E Poskytovanie nedrevných lesných produktov

F Poľovnícky manažment

G Rekreácia

H Regulácia vodného režimu

I Udržanie kvality ovzdušia

J Pasenie hospodárskych zvierat

Zdroj: Projekt ARANGE, dotazník Stakeholder expectations (http://www.arange-project.eu/)

Zhodnotenie výsledkov

Otázka č. 1
Horské lesné ekosystémy môžu ľuďom poskytovať široké spektrum služieb. Prosím po-

súďte – ohodnoťte nasledovné služby podľa ich regionálneho významu, t. j. v rámci jednot-
livých záujmových oblastí, od 0 (nepodstatné) po 10 (veľmi dôležité)

Graf č. 1 Najvýznamnejšie ES
Zdroj: vlastné spracovanie, 2013

Ako je možné vidieť z grafu č. 1 ekosystémovú službu D (Ochrana prírody a zachova-
nie biodiverzity) považujú za veľmi dôležitú 3 z 8 respondentov, H (Regulácia vodného 
režimu) a I (Udržanie kvality ovzdušia) je veľmi dôležitá pre 2 z 8 respondentov. Na dru-
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hom mieste významnosti je ekosystémová služba F (Poľovnícky manažment) s hodnotou 
9 pre 3 respondentov.

Otázka č. 1 (časť 2)
Podľa Vášho predchádzajúceho hodnotenia prosím priraďte skóre významnosti (od 0 

– nepodstatné po 10 – veľmi dôležité) uvedeným príkladom v rámci každej ekosystémovej 
služby vo vzťahu ku Vašej záujmovej oblasti.

Tabuľka 3 Najvýznamnejšie podskupiny ekosystémových služieb

Ekosystémová služba Významné podskupiny

Produkcia dreva
Palivové drevo pre miestnych ľudí
Biomasa pre regionálne elektrárne

Ochrana proti gravitačným rizikám
Zosuv pôdy
Erózia pôdy

Zmierňovanie klimatickej zmeny 
ukladaním (sekvestráciou) uhlíka v lesoch Pôdny organický uhlík

Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity
Zalesňovanie
Udržovanie genetickej diverzity

Poľovnícky manažment
Zlepšenie monitoringu
Zlepšenie migračných príležitostí zveri 

Rekreácia 
Pešia turistika
Jazda na koni

Regulácia vodného režimu
Poskytovanie pitnej vody
Udržiavanie kvality vody
Podpora kolobehu vody 

Udržanie kvality ovzdušia
Zmena kyslosti
Znižovanie znečistenia

Pasenie hospodárskych zvierat
Existencia pastevných práv
Príspevok k udržaniu biodiverzity

Zdroj: vlastné spracovanie, 2013

V rámci ekosystémovej služby A (Produkcia dreva) dvaja zo 4 priradili skóre vý-
znamnosti 8 palivovému drevu pre miestnych ľudí. Na druhom mieste významnosti je 
biomasa pre regionálne elektrárne, ktorej 2 zo 4 respondentov priradili skóre 7. Zosuv 
pôdy a erózia pôdy v rámci ekosystémovej služby B (Ochrana proti gravitačným rizikám) 
je pre dvoch respondentov zo 6 na prvom mieste významnosti. V rámci ekosystémovej 
služby C (Zmierňovanie klimatickej zmeny ukladaním (sekvestráciou) uhlíka v lesoch) 
významnosť 5 priradili 2 z 5 pre pôdny organický uhlík. V rámci ekosystémovej služby 
D (Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity) je pre štyroch z 8 respondentov na prvom 
mieste významnosti zalesňovanie a na druhom mieste významnosti je pre 3 z 8 opýtaných 
udržovanie genetickej diverzity, ktorej priradili skóre 9. Zlepšenie monitoringu v rámci 
ekosystémovej služby F (Poľovnícky manažment) bolo ohodnotené dvomi opýtanými z 5 
stupňom významnosti 7. Druhé miesto s významnosťou 6, ktorú označili 2 respondenti 
má zlepšenie migračných príležitostí zveri. Na prvom mieste v rámci ekosystémovej služ-
by G (Rekreácia) predstavuje významnú hodnotu pre 3 zo 6 respondentov pešia turistika 
s významnosťou 9, na druhom mieste je pre 3 zo 6 opýtaných jazda na koni s hodnotou 
8. Poskytovanie pitnej vody a udržiavanie kvality vody je pre 2 respondentov zo 7 veľmi 
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významnou v rámci ekosystémovej služby H (Regulácia vodného režimu), preto pridelili 
významnosť 10 a na druhom mieste je podpora kolobehu vody s významnosťou 8, kto-
rú priradili 3 zo 7 opýtaných. V ekosystémovej službe I (Udržanie kvality ovzdušia) bolo 
priradené najvyššie skóre 10 od 2 respondentov z 8 zmene kyslosti, druhé miesto s vý-
znamnosťou 9 označili znižovanie znečistenia 2 z 8 respondentov. Stupňom významnosti 
5 označili dvaja zo 4 opýtaných existenciu pastevných práv a príspevok k udržaniu biodi-
verzity v rámci ekosystémovej služby J (Pasenie hospodárskych zvierat).

Graf č. 2 Najvýznamnejšie podskupiny ES

Zdroj: vlastné spracovanie, 2013

Otázka č. 2
Vo vzťahu k Vašim hodnoteniam, prosím vyberte 3 ekosystémové služby, ktoré majú 

podľa Vášho názoru najvyšší potenciál prispieť k ďalšiemu rozvoju Vášho regiónu (napr. 
v horizonte najbližších 10 rokov) a vyberte príslušné úžitky (sú možné aj viacnásobné od-
povede). Prosím oznámkujte jednotlivé odpovede (1-najdôležitejšie, 2-dôležité, 3-menej 
dôležité). 

Ochrana prírody (D) je najdôležitejšia pre 5 opýtaných z 8 a G (Rekreácia) v rámci 
ekologickej integrity je dôležitá pre 3 respondentov.  Štyria z opýtaných odpovedali že 
(A) produkcia dreva má najväčší vplyv na sociálne úžitky a pre 3 opýtaných je dôležitá G 
(Rekreácia) v rámci sociálnych úžitkov. Piati z 8 odpovedali, že rekreácia (G) má najväčší 
vplyv na regionálny rozvoj, 4 tvrdia, že produkcia dreva vplýva na regionálny rozvoj. 

Produkcia dreva má najväčší vplyv na ekonomické úžitky, odpovedali 4 respondenti, 
dvaja označili ochranu prírody. 

Otázka č. 3
Vzhľadom na Vaše odpovede v predchádzajúcej otázke, prosím vyberte riziká, ktoré 

môžu vplývať na jednotlivé ekosystémové služby (viacnásobné odpovede sú možné). 
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Ekologické riziká
Prírodné katastrofy (lesné požiare, víchrice, lavíny) v rámci ekologických rizík vplý-

vajú na ekosystémové služby A (Produkcia dreva), D (Ochrana prírody a biodiverzity) a G 
(Rekreácia). Ekosystémové služby A, D taktiež ovplyvňujú choroby a škodcovia (huby, 
hmyz). Riziko straty druhov a habitatov vplýva na ekosystémovú službu D. Invázne dru-
hy (rastliny, živočíchy) ovplyvňujú ekosystémové služby A, D, G. Strata kultúrnej krajiny 
najviac ovplyvňuje G (Rekreácia) a druhou v poradí ovplyvňovanou ekosystémovou služ-
bou je D (Ochrana prírody a biodiverzity). 

Ekonomické riziká
V rámci ekonomických rizík konkurencieschopnosť má vplyv na produkciu dreva (A). 

Prácou je najviac ovplyvňovaná G (Rekreácia), na druhom mieste A (produkcia dreva) 
a D (Ochrana prírody a biodiverzity). Riziko produktivity ovplyvňuje najmä ekosystémo-
vú službu A. Táto služba je taktiež ovplyvňovaná rizikom prekročenia produkčných ná-
kladov. Prístup k trhom najviac ovplyvňuje ekosystémové služby A, G, I (Udržanie kvality 
ovzdušia). Na ekosystémové služby A, G môže vplývať infraštruktúra.

Sociálne riziká
Zo sociálnych rizík demografi a má vplyv na G (Rekreácia). Vzdelanie a know-how 

môže vplývať na A (Produkcia dreva) a D (Ochrana prírody a biodiverzity). Príjem zdrojov 
najviac ovplyvňuje ekosystémovú službu G, a taktiež službu D. Legislatívnou, politickou 
a/alebo administratívnou neistotou je najviac ovplyvňovaná D, ale aj A. Na ekosystémovú 
službu G, D a A môže vplývať riziko straty kultúrneho dedičstva a tradícií. Majetkové kon-
fl ikty a konfl ikty užívacích práv ovplyvňujú ekosystémové služby A, D, G, H (Regulácia 
vodného režimu). 

Otázka č. 4
V rámci multifunkcionality si jednotlivé požadované ekosystémové služby môžu konku-

rovať a vytvárať tak konfl ikty záujmov (napr. medzi jednotlivými záujmovými skupinami). 
Prosím poskytnite informácie o 3 hlavných súčasných konfl iktoch vo Vašom regióne, kto-
ré súvisia s ekosystémovými službami (napr. A verzus E, B verzus G...) a ich využívaním 
a vymenujte činiteľov/aktérov, ktorých sa týkajú (napr. vlastníci lesa, tvorcovia rozhodnutí 
– politici...).

Piati respondenti uviedli najčastejšie konfl ikt medzi ekosystémovou službou F (Po-
ľovnícky manažment) a G (Rekreácia) a 5 opýtaní uviedli konfl ikt medzi ekosystémovou 
službou A (Produkcia dreva) a D (Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity).

Otázka č. 5
K zaisteniu ďalšieho poskytovania ekosystémových služieb z horských regiónov pre 

záujmové skupiny existuje množstvo rôznych podporných nástrojov (regulačných, infor-
mačných, fi nančných). Prosím ohodnoťte súčasný stav a potenciálne budúce požiadavky 
(v rámci 1 dekády) po nasledovných nástrojoch podľa ich vplyvu na trvalo udržateľné po-
skytovanie ekosystémových služieb v rámci Vášho regiónu (vpíšte slovom „nízke“, „stred-
né“, resp. „vysoké“). V prípade potreby doplňte aj ďalšie nástroje. 

V súčasnosti zákony majú stredný vplyv na trvalo udržateľné poskytovanie ekosysté-
mových služieb a v budúcnosti by mali mať vyšší vplyv. Súčasný stav obmedzení/predpisov 
je vysoký a v budúcnosti by mal byť nižší. Nízky vplyv na trvalo udržateľné poskytovanie 
ekosystémových služieb majú v súčasnosti dotácie, preto nároky na ne do budúcnosti sú 
vysoké. V súčasnosti vplyv intersektorovej a medzisektorovej spolupráce je stredný a v bu-
dúcnosti má taký aj ostať. Verejno-súkromné-partnerstvá majú v súčasnosti nízky vplyv 
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na trvalo udržateľné poskytovanie ekosystémových služieb, v budúcnosti je potrebné ho 
zvýšiť. Vplyv mimovládnych organizácii je v súčasnosti stredný a v budúcnosti je potrebné 
ho znížiť. V súčasnosti výskumné a rozvojové aktivity majú stredný vplyv na trvalo udr-
žateľné poskytovanie ekosystémových služieb a v budúcnosti by sa ich mal vplyv zvýšiť. 
Vplyv zvyšovania verejného povedomia je v súčasnosti na nízkej úrovni, v budúcnosti má 
mať vyšší vplyv. Nástroje ako kurzy/pracovné semináre a vzdelávanie majú v súčasnosti 
stredný vplyv na trvalo udržateľné poskytovanie ekosystémových služieb a v budúcnosti 
má vplyv ostať na tej istej úrovni. Spoločné projekty, inovácie/technologický rozvoj majú 
v súčasnosti vplyv na nízkej úrovni a do budúcnosti je potrebné zvýšiť ich vplyv. 

Otázka č. 6
Ako vnímate Vašu participáciu/zapojenie v procese rozhodovania o ekosystémových 

službách? Prosím vyberte (zaškrtnite) úroveň Vášho zapojenia sa pre každú ekosystémovú 
službu (1 – veľmi dobré, 2 – dobré, 3 – stredne dobré, 4 – zlé, 5 – absolútne žiadne). 

Respondenti sa najviac zapájajú do rozhodovania o ekosystémovej službe A (Produk-
cia dreva), D (Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity) a do rozhodovania o ekosysté-
movej službe F (Poľovnícky manažment). A svoje zapojenie do rozhodovania pri týchto 
jednotlivých službách hodnotia na úrovni 2, ako dobré. Naopak respondenti za vôbec 
nezapájajú do procesu rozhodovania o ekosystémovej službe B (Ochrana proti gravitač-
ným rizikám) a J (Pasenie hospodárskych zvierat). Zapojenie je na úrovni 5 – absolútne 
žiadne.

Otázka č. 7
Projekt ARANGE je zameraný na poskytnutie praktických poznatkov, ktoré môžu byť 

priamo použité záujmovými skupinami. Preto bude veľmi dôležité vypracovať dobrú komu-
nikačnú stratégiu a využiť najefektívnejšie komunikačné prostriedky. Prosím ohodnoťte 
z Vášho pohľadu relevantnosť uvedených problematík pre Váš región v škále od 0 (nepod-
statné) po 10 (veľmi dôležité). V prípade potreby doplňte aj ďalšie dôležité témy. 

Tabuľka 4 Problematiky v regióne

Problematika
Adaptívne prístupy obhospodarovania lesov

Vhodnosť drevinového zloženia pri meniacich sa klimatických podmienkach
Vhodnosť drevinového zmiešania pre poskytovanie špecifi ckých produktov/

ekosystémových služieb
Rizikové profi ly pre rozličné drevinové zmiešania

Úloha trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri zmierňovaní 
klimatickej zmeny asekvestrácii uhlíka

Pestovateľské metódy, ktoré sú vsúlade sposkytovaním viacerých ekosystémových služieb
Manažment prírodných rizík (napr. kalamity spôsobené abiotickými/

biotickými škodlivými činiteľmi)
Nástroje na podporu rozhodovania pri poskytovaní viacerých ekosystémových služieb 

Zdroj: Projekt ARANGE, (http://www.arange-project.eu/)

Z 8 problematík sú veľmi dôležité 2 problematiky. Prvá veľmi dôležitá problematika 
je vhodnosť drevinového zloženia pri meniacich sa klimatických podmienkach, ktorej 3 
z 8 respondentov priradili škálu 10. Druhou veľmi dôležitou problematikou je manažment 
prírodných rizík (napr. kalamity spôsobené abiotickými/biotickými činiteľmi), ktorej 
taktiež 3 z 8 opýtaných priradili škálu 10 (veľmi dôležité). Na druhom mieste s rovnakou 
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škálou 9, ktoré označili 2 respondenti sú dôležité problematiky ako vhodnosť drevinové-
ho zmiešania pre poskytovanie špecifi ckých produktov/ekosystémových služieb, ale aj 
úloha trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri zmierňovaní klimatickej zmeny 
a sekvestrácii uhlíka.

Otázka č. 8
Ktorý spôsob transferu poznatkov/komunikácie preferujete najviac? Prosím vyberte 

max. 3.

Graf č. 3 Preferované spôsoby transferu poznatkov/komunikácie

Zdroj: vlastné spracovanie, 2013

Za najviac preferovaný spôsob transferu poznatkov/komunikácie bola webová strán-
ka s možnosťou sťahovania materiálov, ktorú označili všetci respondenti. V poradí dru-
hým preferovaným spôsobom transferu poznatkov/ komunikácie sú pracovné semináre, 
ktoré označili 5 z 8 opýtaných respondentov (Graf 3).

3 ZÁVER
Z výsledkov dotazníkového prieskumu môžme konštatovať:
Z hľadiska regionálneho významu boli respondentmi označené ako veľmi dôležité 

najmä nasledovné ekosystémové služby: Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity, re-
gulácia vodného režimu a udržanie kvality ovzdušia.

Najvyšší potenciál prispieť k ďalšiemu rozvoju regiónu, podľa názoru respondentov 
majúOchrana prírody, rekreácia a produkcia dreva. Pričom rekreácia je dôležitá pre ako 
pre sociálnu oblasť a aj pre regionálny rozvoj a produkcia dreva spolu s ochranou prírody 
vplýva najmä na ekonomické úžitky. 
Na jednotlivé ES vplývajú nasledovné riziká:

Ekologické ako prírodné katastrofy, choroby a škodcovia, riziko straty druhov a ha-
bitatov, invázne druhy, strata kultúrnej kvality na službu ochranu prírody, prírodné 
katastrofy, choroby a škodcovia, invázne druhy na produkciu dreva a prírodné ka-
tastrofy, invázne druhy, strata kultúrnej krajiny na rekreáciu. 
Ekonomické riziká ako konkurencieschopnosť, práca, riziko produktivity, riziko 
prekročenia produkčných nákladov, prístup k trhom, infraštruktúra sa spájajú s eko-
systémovou službou produkcia dreva, práca, prístup k trhom, infraštruktúra má 
vplyv na rekreáciu a prístup k trhom na udržanie kvality ovzdušia. 
Sociálne riziká najmä vzdelanie a knowhow, príjem zdrojov, legislatíva, politická a ad-
ministratívna neistota, riziko straty kultúrneho dedictva a tradícií, majetkové kon-

•

•

•
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fl ikty a konfl ikty užívacích práv ovplyvňujú ochranu prírody, vzdelanie a knowhow, 
legislatíva, politická a administratívna neistota, riziko straty kultúrneho dedictva 
a tradícií, majetkové konfl ikty a konfl ikty užívacích práv vplývajú na produkciu dreva, 
demografi a, príjem zdrojov, riziko straty kultúrneho dedictva a tradícií, majetkové 
konfl ikty a konfl ikty užívacích práv ohrozuje rekreáciu, majetkové konfl ikty a kon-
fl ikty užívacích práv vplývajú na reguláciu vodného režimu.
Za najčastejšie konfl ikty v rámci regiónu považujú respondenti produkciou dreva 

a ochranou prírody a poľovníctvom a rekreáciou.
Nástroje, ktoré by mali mať v budúcnosti vyšší vplyv na trvalo udržateľné poskytova-

nie ES sú zákony, dotácie, verejno-súkromné partnerstvá, výskumné a rozvojové aktivity, 
zvyšovanie verejného povedomia, spoločné projekty, inovácie/technologický rozvoj.

Medzi nástroje, ktorých vplyv na trvalo udržateľné poskytovanie ES by mal byť nižší 
patria obmedzenia/predpisy, mimovládne organizácie.

Vplyv podporných nástrojov ako intersektorová spolupráca, medzisektorová spolu-
práca, kurzy/pracovné semináre, vzdelávanie má ostať aj v budúcnosti na tej istej úrovni.

Úroveň zapojenia sa zainteresovaných skupín do rozhodovania o produkcia dreva 
a ochrane prírody a poľovníctva hodnotia experti v prieskume ako dobré. 

Z hľadiska problematík ktoré sú pre regionálne záujmové skupiny zaujímavé najväčší 
význam priradili respondenti témam: Vhodnosť drevinového zloženia pri meniacich sa 
klimatických podmienkach a Manažment prírodných rizík, ďalšími v poradí sú vhodnosť 
drevinového zmiešania pre poskytovanie špecifi ckých produktov/ ekosystémových slu-
žieb a úloha trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri zmierňovaní klimatickej 
zmeny a sekvestrácii uhlíka.

Všetkými respondentmi bol označený ako najviac preferovaný spôsob transferu po-
znatkov/komunikácie webová stránka s možnosťou sťahovania materiálov. Na druhom 
mieste boli respondentmi označené pracovné semináre. 
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MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY VÝSKUMU 
O MAJITEĽOCH LESA A V LESNÍCKEJ POLITIKE

JAROSLAV ŠÁLKA, ZUZANA DOBŠINSKÁ, 
ZUZANA SARVAŠOVÁ, ZUZANA HRICOVÁ

ABSTRACT

The international research cooperation in Europe in forestry and forest policy has a long 
tradition. The international research cooperation across Europe affects a comparability 
of research results at the hand of the use of similar theoretical approaches and research 
methods. European Union supports such international research cooperation by COST 
Actions and projects of 7FP. In this article are shortly described international research 
projects on forest policy and economics with the Slovak participation: Forest Land Own-
ership Change in Europe: Signifi cance for Management and Policy (FACESMAP, COST 
FP1201), Orchestrating forest-related policy analysis in Europe (ORCHESTRA, COST 
Action FP1207), Future-Oriented Integrated Management of European Forest Land-
scapes (INTEGRAL, FP7 ENV.2011.2.1.6-1), Advanced multifunctional management of 
European mountain forests (ARANGE, FP7 KBBE.2011.1.2-07).

Key words: international research projects, COST, FP7

1 ÚVOD
Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene a Národné lesnícke centrum spolu 

s riešia projekt VYNALES fi nancovaný Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja, s ná-
zvom – Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom 
(www.ipoles.sk). Získané výsledky projektu budú slúžiť pri formulácií odporúčaní pre or-
ganizácie zastupujúce neštátne subjekty lesného hospodárstva a ústredné orgány štátnej 
správy.

Medzinárodná spolupráca je dôležitý prvok projektu, ktorý má zabezpečiť výmenu 
teoretických prístupov, metodických postupov a iných vedecko-výskumných skúseností 
a informácií s pracoviskami lesníckej politiky a ekonomiky naprieč Európou. Európska 
únia takúto medzinárodnú vedeckú spoluprácu podporuje predovšetkým prostredníc-
tvom akcií COST a 7RP.

Cieľom tohto príspevku je predstaviť všetky medzinárodné projekty, na ktorých rieši-
telia projektu VYNALES spolupracujú. 

FACESMAP: Forest Land Ownership Change in Europe: Signifi cance for 
Management and Policy (COST FP1201) 

V slovenskom preklade je názov projektu nasledovný: „Zmeny vo vlastníctve lesov 
v Európe: Význam pre obhospodarovanie a politiku“ Bližšie informácie je možné získať 
na stránkach http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1201 a http://face-
smap.boku.ac.at/.
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Základné informácie:
Koordinátor: Dr. Gerhard Weiss
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna 
Začiatok:15/11/2012 
Koniec:14/11/2016 
Účastníci: 30 organizácií z celej Európy
Naši zástupcovia: Zuzana Sarvašová, Zuzana Dobšinská, Zuzana Hricová, Jaroslav 
Šálka, Tatiana Kluvánková-Oravská 
Hlavnou témou akcie je meniace sa vlastníctvo lesov v Európe. V niektorých oblas-

tiach narastá počet tzv. nových vlastníkov lesov, ktorí vlastnia malé výmery lesa, nemajú 
lesnícke alebo poľnohospodárske vzdelanie, žijú ďaleko od svojho majetku a žiadne kapa-
city alebo záujem na ich obhospodarovaní. Na druhej strane niektorí súkromní vlastníci 
prinášajú nové ciele do obhospodarovania vlastného majetku. V transformačných kraji-
nách sa obnovovali vlastnícke a užívacie práva k lesnému majetku.

Rôznorodosť foriem vlastníctva a ich zmeny vytvárajú implementačné problémy pre 
politiky súvisiace s lesníctvom ako napr. ochrana biodiverzity, dodávky dreva a obnoviteľ-
nej energie, zmierňovanie dopadov klimatických zmien, rekreácia.

Hlavnými vedeckými prínosmi projektu majú byť: 
Dokumentovanie súčasného stavu problematiky v jednotlivých krajinách (teoretické 
a metodologické postupy). 
Komparatívne analýzy údajov získaných z národných správ a prípadových štúdií. 
Zozbieranie pan-európskej databázy a mapy vlastníctva lesov. 
Nová pracovná metóda tzv. travellab (cestujúce laboratórium).
Ciele sa napĺňajú v nasledovných pracovných skupinách (WG): 
WG1 – Formy vlastníctva lesov a motivácie vlastníkov.
WG2 – Nové prístupy k obhospodarovaniu lesov.
WG3 – Politiky súvisiace s vlastníctvom lesov.

ORCHESTRA: Orchestrating forest-related policy analysis in Europe (FPS 
COST Action FP1207)

Slovenský preklad názvu projektu je „Zosúlaďovanie prístupov pre analýzu politík 
súvisiacich s lesníctvom v Európe“. Bližšie informácie je možné získať na stránke http://
www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1207. 
Základné informácie:

Koordinátor: Prof. Dr. Tuula Packalen, 
Finnish Forest Research Institute (Metla), Joensuu 
Začiatok:24/01/2013
Koniec: 23/01/2017
Účastníci: 27 organizácií z celej Európy
Naši zástupcovia: Zuzana Dobšinská, Zuzana Hricová, Jaroslav Šálka
Cieľom projektu je vytvoriť medzinárodnú sieť pre multidisciplinárnu spoluprácu 

medzi sociológmi, politológmi, ekonómami v interakcii s rôznymi aktérmi politík súvi-

•

•
•
•
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siacich s lesníctvom. Špeciálne by mala byť sieť zameraná na európske procesy v kontexte 
Europe 2020 a politiku rozvoja vidieka s cieľom podporiť koherentnosť cieľov verejnej po-
litiky a účinnosť opatrení verejných politík súvisiacich s lesníctvom. 

Príprava opatrení verejných politík súvisiacich s lesníctvom pre viacúrovňové a viac-
sektorové spravovanie s veľkým počtom aktérov. Je výzvou odhadnúť a predpovedať eko-
nomické, sociálne a environmentálne dopady. Pre koordináciu aktivít vo formulácii a im-
plementácii týchto politík na rôznych úrovniach a v rôznych sektoroch sú potrebné nové 
prístupy analýzy lesníckej politiky. 

Na základe novšieho vývoja v sociológii, politológii, ekonómii a kvantitatívnom mo-
delovaní má projekt tieto čiastkové ciele:

Analýza cieľov rôznych politík s vplyvom na lesníctvo, ktoré sú implementované na 
nadnárodnej, národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni,
Modely zlepšenej integrovanej analýzy lesníckej politiky,
Hľadanie vzorových príkladov a vývoj nových metodík pre analýzu a modelovanie po-
litík súvisiacich s lesníctvom. 

INTEGRAL: Future-Oriented Integrated Management of European Forest 
Landscapes (FP7 ENV.2011.2.1.6-1) 

Po slovensky by mohol názov znieť „Na budúcnosť orientovaný integrovaný manaž-
ment európskej lesnej krajiny“. Bližšie informácie je možné získať na stránke http://www.
integral-project.eu/.
Základné informácie:

Koordinátor: Prof. Dr. Ola Eriksson
Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden) 
Koordinátor za oblasť lesníckej politiky: Dr. Metodi Sotirov 
Chair of Forest and Environmental Policy, University of Freiburg (Germany) 
Začiatok:01/11/2011
Koniec: 01/11/2015
Účastníci: 20 organizácií z celej Európy
Naši zástupcovia: Ján Tuček a jeho tím, Jaroslav Šálka
Nosným cieľom projektu je zlepšenie existujúcich prístupov vo verejných politikách 

a technikách manažmentu súvisiacich s lesníctvom na úrovni integrovaného využívania 
krajiny. 

Zameriava sa na hľadanie rovnováhy v dopyte po rôznych statkoch a službách posky-
tovaných lesmi. Využíva koncept ekosystémových služieb, snaží sa o zobrazenie fyzikál-
nych, biologických, ekonomických a socio-ekonomických vzťahov medzi jednotlivými 
druhmi ekosystémových služieb. Využíva metodológiu scenárov využívania lesnej kraji-
ny na základe prípadových štúdií po celej Európe. 

Projekt pozostáva z troch fáz:
fáza: Hľadanie kľúčových sociálnych, ekonomických, ekologických a technických fak-
torov v 20 prípadových územiach v Európe ( u nás Poľana, Kysuce) pre využívanie les-
nej krajiny. 

•

•
•

1.
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fáza: Vypracovanie participačných scenárov pomocou účasti kľúčových aktérov v plá-
novacom procese, v ktorých sa bude modelovať komplexne vývoj lesnej krajiny v bu-
dúcnosti.
fáza: Na základe verifi kovaných scenárov sa vypracujú odporúčania pre stratégie 
a opatrenia verejnej politiky súvisiace s lesníctvom. 

ARANGE: Advanced multifunctional management of European mountain 
forests (FP7FPKBB.2011.1.2-07) 

Slovenský preklad názvu projektu je „Sofi stikované multifunkčné obhospodarovanie 
európskych horských lesov“. Bližšie informácie je možné získať na stránke http://www.
arange-project.eu/. 
Základné informácie:

Koordinátor: Prof. Dr. Manfred J. Lexer
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna 
Koordinátor za oblasť lesníckej politiky: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.
Začiatok: 01/02/2012
Koniec:01/02/2015
Účastníci: 16 partnerov z celej Európy
Naši zástupcovia: Zuzana Sarvašová, Zuzana Dobšinská
Hlavným cieľom projektu je zhodnotenie režimov obhospodarovania horských lesov 

v Európe a návrh nových alternatív s cieľom zabezpečiť celé portfólio ekosystémových slu-
žieb. Návrh stratégií sa uskutoční so zohľadnením rizika a neistoty vyplývajúcich so so-
cioekonomických zmien a klimatickej zmeny. Analyzujú sa konfl ikty a komplementarity 
z rôznych ekosystémových služieb na úrovni lesnej horskej krajiny. Navrhnú sa zlepšené 
modely pre hodnotenie a plánovanie zabezpečovania ekosystémových služieb. Vypracujú 
sa návrhy nástrojov pre plánovanie a rozhodovanie v tejto oblasti v spolupráci s malými 
lesnými podnikmi na základe regionálnych prípadových štúdií (u nás lesy v správe PRO 
POPULO Poprad sro.). 

2 ZÁVER
Opísané projekty majú nasledovné spoločné menovatele:
Využívajú koncept ekosystémových služieb lesa a analyzujú vzťahy (konfl ikty, kom-
plementarity) medzi nimi s cieľom zabezpečiť multifunkčné úžitky z lesa pre spoloč-
nosť.
Analyzujú politiky súvisiace s lesom, ktoré sa vyznačujú veľkou komplexnosťou (viac 
úrovní, viac sektorov, veľa aktérov...) s cieľom zlepšiť ich úspešnosť.
Všetky projekty využívajú multidisciplinárny prístup v najširšom zmysle slova.
Zameriavajú sa na hľadanie stratégií a techník pre analýzy, plánovanie a rozhodova-
nie na úrovni lesných podnikov a verejnej politiky.
Všetky projekty sú orientované na vypracovanie odporúčaní pre aktérov a verejné po-
litiky súvisiace s lesníctvom.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. APVV-0057-11.

2.

3.

1.

2.

3.
4.

5.
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POSTOJE LAICKEJ VEREJNOSTI 
K OBHOSPODAROVANIU LESOV NA SLOVENSKU

ZUZANA DOBŠINSKÁ, ZUZANA SARVAŠOVÁ, 
VIERA PETRÁŠOVÁ, ĽUDMILA MARUŠÁKOVÁ

ABSTRACT

Forestry belongs to the economy branches which with their activities contribute to 
enhancement of the landscape and offer various public benefi ts to the society. The per-
ception of forestry as economy branch resp. activities of subjects managing forests by lay 
public is ambiguous. Forestry barometer is intended to serve as a tool for periodic opinion 
survey regarding public attitudes towards forests, forestry and the whole range of forestry 
institutions. This article presents partial results of a pilot opinion survey in Slovakia on 
the attitudes and acceptance of forestry and sustainable forest management by lay public. 
Evaluated questions are related to forest management by public and private management 
subjects. The results show that the public regards private forest owners and their associa-
tions mange forest land better than state organizations and municipal forests.

Key words: public opinion, forest management, public forest managers, private for-
est managers

1 ÚVOD
Na Slovensku v súčasnosti absentuje relevantný systematický výskum v oblasti zisťo-

vania verejnej mienky týkajúci sa postojov verejnosti k lesom a lesníctvu. Článok si kladie 
za cieľ prezentovať čiastočné výsledky prieskumu verejnej mienky realizovaného v rám-
ci projektu Dobudovanie centra excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy, aktivita 3.1 
Lesnícky barometer verejnej mienky a oceňovanie verejnoprospešných funkcií lesných 
ekosystémov. 

Prieskumy verejnej mienky – výskum postojov verejnosti k lesníctvu, poľovníctvu, 
výrobkom z dreva a iným úžitkom lesných ekosystémov umožnia zodpovedne reagovať 
na stále väčší záujem obyvateľstva o stav lesov a prírody. Aj Národný lesnícky program 
Slovenskej republiky (NLP SR, Moravčík et al. 2007) ako základný strategický dokument 
pre lesníctvo vo svojich strategických cieľoch kladie dôraz na  posilnenie komunikácie 
lesníckeho sektora s verejnosťou. Medzinárodné výskumy vnímania lesníctva obyva-
teľmi Európy boli uskutočnené napr. prostredníctvom Forest Communicators Network 
(Rametsteiner, Kraxner 2003; RAMETSTEINER ET AL. 2007, RAMETSTEINER ET AL. 2009). Na 
Slovensku boli doposiaľ realizované len parciálne prieskumy verejnej mienky o lesoch 
(roky 2003, 2005, 2006), posledný výskum sa uskutočnil v roku 2008 pre potreby marke-
tingovej komunikácie štátneho podniku LESY SR. Implementácia Lesníckeho barometra 
verejnej mienky by mala slúžiť k naplneniu cieľov NLP SR v oblasti komunikácie a práce 
s verejnosťou.

Výskum v tejto oblasti predstavuje dôležitý prínos pre zabezpečenie konkurencie-
schopnosti trvalo udržateľného lesníctva v kontexte rozvoja vidieka. Výstupy je možné 
využiť vo vedeckej oblasti a ako podklady pre študijné programy všetkých stupňov štú-
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dia predovšetkým na Lesníckej fakulte TU Zvolen. V praktickej oblasti budú výsledky 
slúžiť predovšetkým na prípravu strategických dokumentov a komunikačných stratégií 
v lesníckej politike. V rámci projektu APVV VYNALES (Výskum vplyvu neštátneho vlast-
níctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom) sú zaujímavé najmä porovnania výsledkov 
prieskumu verejnej mienky týkajúce sa obhospodarovania lesov štátnymi a neštátnymi 
subjektmi.

2 MATERIÁL A METÓDY
Metodologický podklad pre spracovanie údajov o verejnej mienke tvorí CATI systém 

(computer assisted telephone inteviewing). CATI je interaktívny počítačový systém, kto-
rý pomáha telefonistom klásť respondentom otázky cez telefón (Obrázok 1). Pri použití 
CATI má každý z telefonistov pred sebou obrazovku a pýta sa na otázky ktoré sa mu na nej 
zobrazujú. Odpovede sú následne ihneď zadávané telefonistom do počítačového systému. 
Otázky použitím tejto metódy sa dajú lepšie ušiť na mieru každému respondentovi, ako 
pri papierových dotazníkoch. Počítač dokáže automaticky preskakovať otázky, ktoré sa 
stávajú nerelevantnými po odpovedi na predchádzajúcu otázku. Tento fakt zabezpečuje, 
že opýtaným sa nebudú klásť nelogické otázky, a že sa viacnásobným vetvením otázok 
dokáže zabezpečiť maximálna adresnosť telefonického prieskumu. Pri papierových do-
tazníkoch by bolo takéto široké vetvenie mimoriadne nepraktické a to nielen z hľadiska 
množstva vytlačeného papiera, ale najmä z hľadiska neprehľadnosti pri preskakovaní ne-
relevantných otázok. Keďže pri CATI vetvenie otázok a ich logiku riadi počítač, výrazne 
sa znižujú nároky na psychickú námahu telefonistov. Otázky bývajú najčastejšie kladené 
s niekoľkými možnosťami odpovede, pričom telefonistovi stačí následne iba kliknúť na 
jednu z odpovedí, ktoré mu svietia na monitore. Počítač odpoveď zaznamená, zakóduje 
a uloží do databázy. 

Pre Lesnícky barometer bola zvolená zjednodušená verzia CATI systému, pričom vy-
táčanie telefónnych čísel nebude automatické. Napriek tomu telefonický server zobrazí 
telefonistovi na obrazovke telefónne číslo, ktoré ma vytočiť. Jeho dvoma súčasťami sú 
Interview server administration a Author. Interview server adminstration slúži na spra-
vovanie všetkých nastavení CATI systému. Author slúži na konštrukciu dotazníkov. Po-
slednou súčasťou tohto komplexného systému je aplikácia Data collection desktop, ktorá 
sa nainštaluje na počítače určené na zber údajov.

Pre hodnotenie výsledkov prieskumu bude možné v budúcnosti využiť štatistický sof-
tvér IBM SPSS. Postup prípravy CATI systému so systémom IBM SPSS data collection je 
nasledovný: 1. Vytvorenie dotazníka, 2. Aktivovanie dotazníka, 3. Zber údajov, 4. Kontro-
la zberu údajov, 5. Export a vyhodnotenie údajov.

Pred samotným spustením Lesníckeho barometra bol realizovaný pilotný prieskum 
verejnej mienky profesionálnou agentúrou. Prieskum bol vykonaný na vzorke 1503 res-
pondentov v mesiacoch január a február 2013. Dotazník pozostával z 10 otázok zamera-
ných na vzťah k lesu a obhospodarovanie lesov. 
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Obrázok 1 Schéma CATI systému pre pilotné prieskumy lesníckeho barometra

Zdroj: vlastné spracovanie

Pre účely tohto článku boli vyhodnotené otázky zaoberajúce s porovnaním obhospo-
darovania lesov verejnými (štátnymi a mestskými podnikmi) a súkromnými obhospoda-
rovateľmi (číslo 6, 7, 8) a z hľadiska projektu VYNALES Výskum vplyvu neštátneho vlast-
níctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom bola vyhodnotená aj otázka 10 zameraná na 
vlastníctvo lesov.

Otázky boli vyhodnotené jednotlivo podľa poradia. V prvej časti dotazníka boli vše-
obecné otázky potrebné pre ďalšie triedenie. Týkali sa veku, vzdelania, bydliska a pohla-
via respondentov. Na základe týchto kritérií boli potom otázky vyhodnocované.

Výsledky 
Pre lepšiu názornosť bola ako prvá vyhodnotená otázka č. 10 týkajúca sa vlastníctva 

lesného majetku. Cieľom bolo odhadnúť podiel majiteľov lesov medzi opýtanými. 
Otázka 10: Vlastníte nejaký lesný majetok sám alebo v podielovom spoluvlastníctve? 

Z opýtaných respondentov vlastní lesný majetok 17 % (255 z 1503) respondentov 
(Obrázok 2). Z toho bolo 37 % osôb starších ako 55 rokov. V prieskume mierne prevyšoval 
podiel majiteľov lesa – mužov (59 %) a obyvateľov miest (52 %).

Obrázok 2 Vlastníctvo lesných majetkov 

Zdroj: vlastné spracovanie
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Otázka 6: Lesy na Slovensku majú rôznych majiteľov a obhospodarovateľov. Podľa Vášho 
názoru: Kto obhospodaruje lesy na Slovensku lepšie?

Otázka číslo šesť skúmala názory verejnosti na prácu subjektov obhospodarujúcich 
lesy. Až 36 % opýtaných nevie posúdiť rozdiel medzi základnými dvomi skupinami ob-
hospodarovateľov lesa. Výsledky prieskumu uvádzajú, že 40 % opýtaných si myslí, že súk-
romní majitelia lesov a ich združenia lepšie obhospodarujú lesy (obrázok 3). 

Obrázok 3 Vyhodnotenie odpovedí na otázku č. 6

Zdroj: vlastné spracovanie

Z tých čo vlastnia les odpovedalo 42 % v prospech súkromných majiteľov lesa a ich 
združení a 26 % v prospech štátnych fi riem a mestských podnikov. 
Otázka 7: Ľudia majú rôzny názor na obhospodarovanie lesov vo vlastníctve štátu. Podľa 
Vášho názoru ohodnoťte, ako v škole známkami od 1 do 5, ako sa stará štát o jemu zverený 
lesný majetok?

V tejto otázke mali respondenti možnosť oznámkovať štát za starostlivosť o zverený 
lesný majetok. Takmer polovica respondentov ohodnotila obhospodarovanie lesov štá-
tom na trojku (obrázok 4). 

Obrázok 4 Vyhodnotenie odpovedí na otázku č. 7

Zdroj: vlastné spracovanie



72

Rovnako vlastníci lesných majetkov ako aj nevlastníci zhodne oznámkovali štát troj-
kou za starostlivosť o lesný majetok (obrázok 5).

                         Vlastnia les          Nevlastnia les

    
Obrázok 5 Porovnanie názorov vlastníkov a nevlastníkov lesných majetkov na 

starostlivosť štátu o les
Zdroj: vlastné spracovanie

Otázka 8: Ľudia majú rôzny názor na obhospodarovanie lesov súkromníkmi. Podľa 
Vášho názoru ohodnoťte, ako v škole známkami od 1 do 5, ako sa súkromní majitelia a ich 
združenia starajú o svoj lesný majetok?

Obrázok 6 Vyhodnotenie odpovedí na otázku č. 8

Zdroj: vlastné spracovanie

Verejnosť ohodnotila súkromných majiteľov lesa a ich združenia známkou dva (47 %) 
za obhospodarovanie vlastného lesného majetku, 41 % by ich ohodnotila na trojku (obrá-
zok 6). Rovnakú známku by dali súkromným vlastníkom aj samotní vlastníci lesných po-
zemkov. Tí, ktorí žiadny les nevlastnia hodnotili súkromných obhospodarovateľov a ich 
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združenia podobne, väčšina v rozpätí známok 2/3. Rozdiely medzi dvojkou a trojkou však 
nie sú až také výrazné (obrázok 7).

   Vlastnia les   Nevlastnia les

 
Obrázok 7 Porovnanie názorov vlastníkov a nevlastníkov lesných majetkov na 

starostlivosť súkromných vlastníkov lesov a ich združení o les
Zdroj: vlastné spracovanie

Obrázok 8 prezentuje graf ktorý porovnáva ako oznámkovala verejnosť starostlivosť 
štátu a súkromných majiteľov lesov o lesný majetok. 

Obrázok 8: Porovnanie starostlivosti o lesný majetok podľa                           
obhospodarujúcich subjektov

Zdroj: vlastné spracovanie

3 ZÁVER
Prezentované údaje sú prvým výsledkom prieskumu verejnej mienky realizovanej na 

území Slovenskej republiky týkajúceho sa problematiky obhospodarovania lesa. Z vý-
sledkov vyplynulo, že verejnosť si myslí, že obhospodarovatelia lesa svoj alebo zverený 
lesný majetok obhospodarujú relatívne dobre. Súkromní majitelia lesa a ich združenia 
v porovnaní s verejnými inštitúciami vyšli z porovnania názorov respondentov, ako mier-
ne lepší hospodári. Jedná sa však len o prvý pilotný prieskum a do budúcna bude potrebné 
ďalej sledovať verejnú mienku týkajúcu sa subjektov obhospodarujúcich lesy, aby sa z nich 
dali vyvodiť komplexnejšie odporúčania pre prax a tvorbu politiky.
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TRVALO UDRŽATEĽNÉ HOSPODÁRENIE 
V REGIÓNOCH PROJEKTU VYNALES

MATEJ SCHWARZ, MATÚŠ KAJBA, PAVEL MARUŠKA

ABSTRACT

The paper presents draft results of VYNALES APVV-0057-11 project that is focused on 
the assessment of the condition of forest stands and the sustainability of the forestry on 
land managed by regional associations of non-state forest owners participating on the 
project. This group includes regional association of Banská Bystrica, Gemer, Liptov-Tat-
ry, Šariš, Trenčín, Žilina regions. The project represents the fi rst attempt to assess forest 
management of the subjects of this kind in Slovak territory. Therefore, it was necessary to 
cope with a number of obstacles related to the unstableness of their membership, unstab-
le area managed by particular subject, fragmentation of the area managed by particular 
association and rather small area of these forests. Unavailability of time series for particu-
lar indicators also represents a problem from the viewpoint of proper assessment.

Key words: sustainable forest management, forest owners’ associations, non-state own-
ership of forests, criteria and indicators of sustainable forest management

1 ÚVOD
Základnou strategickou líniou lesníctva v celosvetovom meradle je trvalo udržateľné 

hospodárenie v lesoch (TUOL). Pôvodná defi nícia trvalej udržateľnosti bola stanovená 
Svetovou komisiou pre životné prostredie a rozvoj v r. 1987 a znela „napĺňanie potrieb 
súčasnosti bez ohrozenia schopnosti budúcich generácií napĺňať ich vlastné potreby“. Keďže 
lesníctvo patrilo medzi odvetvia, ktoré sa o tento cieľ snažili dlho pred jeho pomenova-
ním, návrh implementácie „nových“ princípov bol relatívne bezproblémový. Kritériá a in-
dikátory TUOL boli po prvý krát stanovené v Zásadách lesníctva prijatých na Konferencii 
OSN pre životné prostredie a rozvoj v Rio de Janeiro v r. 1992. Vzhľadom na rozdielny 
charakter lesov a ich využívania v rôznych regiónoch sveta boli tieto kritériá rozpracova-
né tzv. procesmi na regionálnu úroveň. Pre európske krajiny to bol Pan-Európsky proces, 
ktorý v rámci Ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe v Helsinkách a Lisabone 
vytvoril Pan-európske kritériá a indikátory TUOL, ktorých súčasná verzia je výsledkom 
„vylepšenia“ schváleného Ministerskou konferenciou vo Viedni3. Popri tejto sade kritérií 
a indikátorov existujú viaceré mierne odlišné sady, ktoré vznikli úpravou pan-európskych 
dokumentov pre účely napr. certifi kácie lesov PEFC4 a ďalšie účely.

Šesť pan-európskych kritérií TUOL v podstate odráža hlavné funkcie lesov:
Zachovanie a primeraný rozvoj lesných zdrojov a ich príspevku do globálneho kolo-
behu uhlíka 
Zachovanie zdravia a vitality lesných ekosystémov 
Zachovanie a podpora produkčnej funkcie lesov (drevné aj nedrevné produkty) 
Zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj biologickej diverzity lesných ekosystémov 

3 Improved Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management as adopted by the MCPFE 
Expert Level Meeting 7-8 October 2002, Vienna, Austria

4 PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation

1.

2.
3.
4.
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Zachovanie a primeraný rozvoj ochranných funkcií lesov (najmä pôdoochrannej a vo-
doochrannej) 
Zachovanie ostatných sociálno-ekonomických funkcií a podmienok 
Plnenie týchto kritérií je hodnotené pomocou 35 kvantitatívnych indikátorov (t.j. in-

dikátorov vyjadriteľných v merných jednotkách) a indikátormi kvalitatívnymi, ktoré sú 
hodnotiteľné len opisom. Kvalitatívne indikátory sa zameriavajú na hodnotenie celkovej 
stratégie a inštitúcií a nástrojov TUOL (napr. národné lesnícke programy, inštitucionálny 
a legislatívny rámec, fi nančné nástroje, informačné prostriedky a stav informovanosti.

Vzhľadom na defi novanie kritérií si treba uvedomovať, že u každého indikátora je dô-
ležitejšia tendencia jeho vývoja než aktuálny stav. Preto sa prínos hodnotenia stavu a vý-
voja TUOL pomocou uvedených ukazovateľov prejaví až po určitom čase. 

Cieľom riešenia bolo vyhodnotiť stav lesa v regiónoch záujmových združení participujú-
cich na projekte VYNALES podľa kritérií a ukazovateľov trvalo udržateľného obhospoda-
rovania lesov SR. V projekte VYNALES APVV-0057-11 sú odberateľmi výsledkov výskumu 
regionálne združenia vlastníkov neštátnych lesov v regiónoch Banská Bystrica, Gemer, Lip-
tov-Tatry, Šariš, Trenčín, Žilina (viď obr.1).

Obrázok 1 Regióny projektu VYNALES

Vyhodnotenie stavu lesov pomocou kvantitatívnych ukazovateľov trvalo udržateľné-
ho hospodárenia prezentované v nasledujúcich kapitolách je prvým uceleným hodnote-
ním tohto druhu so zameraním na lesy v neštátnom vlastníctve resp. na lesy členené na 
regióny. Riešenie nám umožnilo identifi kovať len niektoré ukazovatele, ktorých stav na 
základe u nás zaužívaných postupov, vieme zistiť alebo dostatočne presne vyjadriť. Preto 
bude treba na základe výsledkov výskumu a vývoja v budúcnosti túto správu opakovať 
a dopĺňať tak, aby bolo možné ich periodické hodnotenie a porovnateľnosť v rámci SR aj 
medzinárodných správ.

2 PODKLADOVÝ MATERIÁL A METODIKA
Stav lesných porastov bol hodnotený na základe údajov z opisu jednotiek priesto-

rového rozdelenia lesa (JPRL) v platných programoch starostlivosti o les (PSOL). Pre 
účely projektu bolo preto potrebné najprv identifi kovať JPRL obhospodarované členmi 
jednotlivých združení. Vychádzajúc z podkladov doručených jednotlivými regionálnymi 
združeniami vlastníkov neštátnych lesov mali tieto združenia 509 členov v 6 regiónoch. 

5.

6.
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Na základe textového reťazca názvu jednotlivého člena bolo v databáze PSOL identifi ko-
vaných 392 záznamov, čo je 77 % z celkového počtu členov. Identifi kovaným subjektom 
boli následne priradené konkrétne nimi užívané JPRL, vrátane ich lokalizácie v priestore. 
Hranice regiónov boli stanovené na základe hraníc okresov, v ktorých sa nachádzajú po-
rasty obhospodarované členmi jednotlivých regionálnych združení. 

Okrem databáz a GIS vrstiev PSOL, boli využité aj vrstvy chránených území a úze-
mí NATURA 2000, rastrová klasifi kácia stupňa defoliácie odvodená zo snímky družice 
LANDSAT a databázy Lesnej hospodárskej evidencie.

Lesné porasty boli rozdelené podľa typu užívania na štátne a neštátne, v rámci kate-
górie neštátne, bol vytvorený atribút, ktorý zohľadňoval, či daný porast užívajú členovia 
združenia, alebo nie. V rámci členov združení neboli brané do úvahy obecné a mestské 
lesy. Pre tieto kategórie boli následne vyhodnotené údaje, ktoré sú indikátormi TUOL. 

Keďže zatiaľ ide len o údaje zo PSOL za jedno decénium, nie je možné vyhodnotiť 
trendy vývoja. Prvé skutočné vyhodnotenie trendov vývoja jednotlivých indikátorov bude 
možné až po obnove všetkých dotknutých PSOL, teda až o desať rokov. Kým toto nebude 
možné, je u niektorých indikátorov možné hľadať náhradné riešenia, ktoré takéto časové 
rady nahradia. Výsledkom obnovy len časti PSOL budú neúplné časové rady, ktoré však 
tiež budú do istej miery odrážať skutočné trendy vývoja.

Výber z výsledkov
Výsledky budú publikované vo forme samostatného elaborátu, cieľom tu prezentova-

ného výberu je len poukázať na najzaujímavejšie z nich, resp. na niektoré problémy súvi-
siace s ich interpretáciou.

Výmera lesov (indikátor 1.1)
Zachovanie alebo (v prípade potreby) nárast výmery lesov v hodnotenej krajine ale-

bo regióne je základným predpokladom zachovania lesných zdrojov. V európskych alebo 
slovenských pomeroch nepredstavuje v súčasnosti jej udržanie problém, indikátor bol 
zavedený skôr kvôli situácii v rozvojových krajinách. Odlesňovanie sa spravidla viaže na 
investičnú výstavbu a býva zriedkavé. Úbytky bývajú viac než kompenzované samovoľ-
ným šírením lesa na zanedbané poľnohospodárske pôdy alebo zalesňovaním nelesných 
pôd. Nepriaznivý trend vývoja indikátora teda nie je pravdepodobný. Momentálna vý-
mera (bez známeho trendu vývoja) vypovedá len o význame združenia v svojom regióne 
a o jeho ekonomickej sile. Ako vidíme, z tabuľky 1, najväčšiu výmeru lesov obhospodarujú 
členovia združenia vlastníkov neštátnych lesov v regióne Liptov-Tatry, a to aj čo do výme-
ry, aj čo do podielu na celkovej výmere lesov regiónu. Silné postavenie z hľadiska výmery 
majú aj regionálne združenia Banská Bystrica a Gemer, výrazný podiel vo svojom regióne 
zas dosahuje združenie Žilina.

Tabuľka 1 Výmera porastovej pôdy

Región Banská 
Bystrica Gemer Liptov-

Tatry Šariš Trenčín Žilina Spolu

Porastová pôda 
spolu (ha) 408 656 257 202 181 016 188 775 191 382 89 776 1 316 807

Z toho neštátne 
lesy (ha) 129 711 129 265 97 956 87 048 86 771 65 280 596 031

Z toho 
združenia (ha) 32 087 21 234 44 146 5 780 19 179 15 938 138 364

Podiel združení 
na PP spolu (%) 7,9 8,3 24,4 3,1 10 17,8 10,5
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Celkovo tvoria lesy obhospodarované členmi regionálnych združení vlastníkov lesa 
10,5 % celkovej výmery lesov, čo je nezanedbateľný podiel. Trend vývoja tohto podielu je 
ťažko predvídateľný, existuje určitý potenciál pre nárast.

Výmera holín (súvisí s indikátormi 1.2, 1.3 a 1.4)
Výmera holín po ťažbe nie je priamo indikátorom TUOL, súvisí však s viacerými 

indikátormi kritéria 1. Podiel holín sa odráža na zásobách dreva a predurčuje ich vývoj 
v budúcnosti. Ide o významný prvok vekovej štruktúry lesov, pomocou výmery holín je 
možné odhaliť niektoré trendy skôr než na základe výmery vekových stupňov. Z pohľadu 
vývoja zásob uhlíka v lesných ekosystémoch predstavujú holiny vývojovú fázu spojenú 
s uvoľňovaním CO2 .

Tabuľka 2 Výmera holín vo vybraných regionálnych združeniach

Gemer Liptov-Tatry Trenčín Spolu

ha % ha % ha % ha %

Lesy spolu 474 0,18 1 614 0,89 621 0,32 4 685 0,36

Štátne 289 0,23 671 0,81 450 0,43 2 483 0,34

Neštátne 185 0,14 943 0,96 171 0,2 2 202 0,37

Združenia 19 0,09 390 0,89 18 0,09 626 0,45

Nadmerný podiel holín, ktorý môžeme pozorovať v lesoch regionálneho združenia 
Liptov-Tatry, je výsledkom veľkého podielu náhodných ťažieb v tomto regióne, v sledova-
nom období najmä z dôvodu vetrovej kalamity 2004 a následného premnoženia podkôr-
neho hmyzu. Z objektívnych príčin tohto javu treba spomenúť veľký podiel ihličnatých 
porastov v tomto regióne a veľký rozsah chránených území. Najmenší podiel holín, na-
opak, nachádzame v regiónoch Gemer a Trenčín. Trendy vývoja zatiaľ nemáme zdoku-
mentované, výmera holín v regióne Liptov-Tatry však umožňuje prognózovať zmeny vo 
vekovej štruktúre a výstavbe porastov (nárast výmery mladých rovnovekých porastov. 
Priemerný podiel holín v lesoch združení je vyšší ako priemer všetkých lesov v dotknutých 
regiónoch, zatiaľ však nie je možné túto skutočnosť vyhodnotiť.

Výmera ihličnatých porastov (súvis s indikátorom 4.1)
Výmera ihličnatých (resp. listnatých a zmiešaných porastov, ktoré sú jej doplnkom) 

je jednou z foriem vyjadrenia drevinového zloženia lesov daného regiónu. Za ihličnaté sa 
považujú porasty, v ktorých je súhrnné zastúpenie ihličnatých drevín ≥75 %. Interpretá-
cia tohto údaja nie je jednoznačná. Ihličnaté porasty sú spravidla ekonomicky výhodnej-
šie a jednoduchšie zvládnuteľné z hľadiska výrobných technológií, súčasne sú však ohro-
zenejšie škodlivými činiteľmi a náročnejšie z hľadiska ochrany lesa.
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Tabuľka 3 Výmera ihličnatých porastov a ich podiel na celkovej výmere lesov vo 
vybraných regionálnych združeniach

Banská 
Bystrica Liptov- Tatry Trenčín Žilina Spolu

Lesy spolu
408 656 181 016 191 382 89 776 1 316 807

48 677 11,9 % 106 795 59 % 17 081 8,9 % 33 736 37,5 % 238 264 18,1 %

Štátne
278 945 83 060 104 611 24 496 720 776

38 499 13,8 % 46 414 55,8 % 9 053 8,6 % 8 836 36,1 % 119 752 16,6 %

Neštátne
129 711 97 956 86 771 65 280 596 031

10 178 7,8 % 60 381 61,64 % 8 028 9,2 % 24 900 38,1 % 118 512 19,8 %

Združenia
32 087 44 164 19 179 15 938 138 364

3 058 9,5 % 30 073 68,11 % 1 699 8,8 % 6 025 37,8 % 46 058 33,2 %

Vysvetlivky: porastová plocha celkom (ha) / výmera ihličnatých porastov (ha) + podiel ihličnatých poras-
tov na porastovej ploche celkom (%)

V súlade s očakávaním, najväčší podiel ihličnatých porastov nachádzame v lesoch 
regionálnych združení v severných častiach Slovenska (Liptov-Tatry, Žilina). Najmenej 
významné sú ihličnaté porasty v regiónoch banská Bystrica a Trenčín. Celkovo obhospo-
darujú členovia združení výrazne vyšší podiel ihličnatých porastov, než je celoslovenský 
priemer.

Kategórie lesov (súvis s indikátormi 5.1, 5.2 a kritériom 6)
Výmera ochranných lesov je základom oboch indikátorov kritéria 5 (Udržanie a pri-

meraný rozvoj ochranných funkcií lesov pri obhospodarovaní lesov (najmä pôdooch-
rannej a vodoochrannej). Treba povedať, že slovenská legislatíva nie je zatiaľ celkom 
kompatibilná s odporúčaným štandardom a nerozlišuje celkom medzi lesmi pre ochra-
nu pôdy/vody a lesmi pre ochranu infraštruktúry. Za lesy pre ochranu infraštruktúry 
možno v súčasnosti považovať vetrolamy a, trochu nesystémovo, lesy osobitného určenia 
v ochranných pásmach vodných zdrojov. Potenciál tejto kategórie lesov je však omnoho 
väčší a mohol by v budúcnosti zahŕňať rozmanité ochranné pásy proti prachu, hluku, pa-
daniu skál a p. Za súčasného stavu zvykneme výmeru týchto lesov odhadovať na základe 
funkčnej typizácie, čo však nie je ideálnym riešením. Ďalším, už zanikajúcim, problémom 
je, že lesy osobitného určenia (považované za „pozitívnu“ kategóriu) zahŕňali v minulosti 
aj tzv. „protimisné lesy“, čo však bola v skutočnosti negatívne hodnotená subkategória 
lesov trpiacich imisiami. Z dôvodu desaťročného cyklu obnovy PSOL obsahujú databázy 
ešte stále aj túto subkategóriu (viď nasledujúca tabuľka), pričom napr. v lesoch združenia 
Gemer tvorí táto ešte stále väčšinu lesov osobitného určenia.

Lesy osobitného určenie sú skôr slovenským špecifi kom a ich výmera súvisí s krité-
riom 6 len voľne. Zabezpečenie sociálno-ekonomických funkcií je možné dosiahnuť aj 
inými spôsobmi ako vyhlasovaní osobitnej kategórie či subkategórie lesov.
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Tabuľka 4 Výmera kategórií lesov

Kategória lesa 
Región

SpoluBanská 
Bystrica Gemer Liptov- 

Tatry Šariš Trenčín Žilina

Hospodárske lesy

Lesy spolu 324 712 139 635 79 481 157 232 155 766 71 073 927 899

Štátne 214 240 78 900 31 913 82 000 84 887 20 051 511 991

Neštátne 110 472 60 736 47 568 75 232 70 879 51 021 415 908

Združenia 27 832 9 731 19 755 5 266 16 572 11 543 90 699

Ochranné lesy

Lesy spolu 58 223 47 066 87 760 9 855 32 811 15 569 251 284

Štátne 41 368 22 571 41 485 5 555 17 652 3 480 132 111

Neštátne 16 855 24 495 46 275 4 300 15 159 12 089 119 173

Združenia 3 447 3 515 22 872 413 2 566 3 386 36 199

Lesy osobitného 
určenia
(v spodnom riadku je 
odpočítaná výmera 
zostávajúcich 
„protiimisných lesov“)

Lesy spolu 25 721
–791

70 501
–42 138

13 778
–591

21 688
–533

2 805
–191

3 135
–280

137 628
–44 524

Štátne 23 337
–560

26 467
–17 959

9 665
–494

14 171
–65

2 072
–151

964
-251

76 676
–19 479

Neštátne 2 384
–232

44 034
–24 179

4 113
–98

7 517
–468

733
–40

2 170
-29

60 951
–25 046

Združenia 808
–168

7 989
–6473

1 519
–54

100
–100

41
–0

1 009
–0

11 466
–6 795

Podiel jednotlivých kategórií lesov v lesoch Slovenska, lesoch štátnych, neštátnych 
a lesoch združení porovnáva nasledujúca tabuľka. Ako vidíme, lesy regionálnych združe-
ní vykazujú nižší podiel hospodárskych a vyšší podiel ochranných lesov ako u iných typov 
vlastníctva a aj ako je celoštátny priemer (70,5 % a 17,1 %).

Tabuľka 5 Výmera a podiel kategórií lesov podľa typov vlastníctva

Kategória lesa Spolu %

Hospodárske lesy

Lesy spolu 927 899 70,5
Štátne 511 991 71,0
Neštátne 415 908 69,8
Združenia 90 699 65,6

Ochranné lesy

Lesy spolu 251 284 19,1
Štátne 132 111 18,3
Neštátne 119 173 20,0
Združenia 36 199 26,2

Lesy osobitného určenia
Lesy spolu 137 628 10,5
Štátne 76 676 10,6
Združenia 11 466 8,3

Porovnanie kategorizácie lesov obhospodarovaných členmi jednotlivých združení 
ukazuje tabuľka 6. Vidíme z nej, že mimoriadne malý podiel hospodárskych lesov vykazu-
je združenie Liptov-Tatry, najvyšší naopak regióny Trenčín a Banská Bystrica. Trend vý-
voja je zatiaľ neznámy, nič však zatiaľ nenaznačuje výraznejšie zmeny. Postupne sa mení 
postoj k obhospodarovaniu ochranných lesov, od pôvodného ponechávania bez zásahu 
k aktívnejšiemu prístupu.
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Tabulľka 6 Výmera a podiel kategórií lesov podľa združení

Združenie Hospodárske Ochranné Osobitného 
určenia Spolu

Banská Bystrica 
ha 27 832

+ 168
3 447 808

–168
32 087

% 86,7
+0,5

10,7 2,3
–0,5

100,0

Gemer
ha 9 731

+6473
3 515 7 989

–6473
21 235

% 45,8
+30,5

16,6 37,6
–30,5

100,0

Liptov–Tatry
ha 19 755

+54
22 872 1 519

–54
44 146

% 44,8
+,1

51,8 3,4
–0,1 100,0

Šariš
ha 5 267

+100 413 100
–100 5 780

% 91,1
+1,7

7,2 1,7
–1,7 100,0

Trenčín
ha 16 572 2 266 41 19 179
% 86,4 13,4 0,2 100,0

Žilina
ha 11 543 3 386 1 009 15 938
% 72,4 21,2 6,3 100,0

Pozn.: kurzívou je odpočítaná alebo pripočítaná výmera súčasných „protiimisných lesov“

Zásoby dreva (indikátor 1.2)
Popri výmere lesnej pôdy je vývoj zásob dreva hlavným ukazovateľom zachovania, 

rozvoja či degradácie lesných zdrojov. Pokles zásob dreva znamená zníženie prírastkov 
v budúcich desaťročiach (tradičné lesnícke pravidlo „drevo rastie na dreve“) a indikuje aj 
pokles plnenia mnohých funkcií lesa. Práve udržanie alebo rast celkových zásob dreva je 
najlepšou odpoveďou na obvinenia zo strany verejnosti, že lesov na Slovensku ubúda. Ná-
rast výmery lesov stále pripúšťa interpretáciu, že ide len „papierové lesy“, ktoré sú v sku-
točnosti holinami, rast alebo udržanie zásob však jednoznačne dokazuje, že tieto lesy sú 
ozajstnými lesmi plniacimi všetky funkcie.

Trendy vývoja za lesy združení zatiaľ nie sú známe, súčasný stav, ktorý sa stane po-
rovnávacou základňou pre budúci vývoj, ukazuje nasledovná tabuľka. Celoslovenským 
trendom vývoja zásob dreva je ich pozvoľný nárast.
Tabuľka 7 Zásoby dreva v regiónoch a v lesoch obhospodarovaných členmi združení 
[mil. m3]

Banská 
Bystrica Gemer Liptov- 

Tatry Šariš Trenčín Žilina Spolu

Ihličnaté 
Celé regióny 16,5 8,1 28,9 1,6 5,2 12,3 72,7
Združenia 1,0 1,6 8,0 0,1 0,5 2,1 13,3

Listnaté 
Celé regióny 23,3 19,6 1,1 23,8 18,8 3,3 90,0
Združenia 2,2 0,9 0,2 0,5 1,9 0,5 6,3

Zmiešané 
Celé regióny 58,7 35,8 13,9 14,4 23,7 9,4 156,0
Združenia 4,8 3,0 2,8 0,5 2,4 1,6 15,1
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Pre vzájomné porovnávanie hospodáriacich subjektov, ich prírodných podmienok 
a histórie obhospodarovania ich lesov, je vhodné porovnať ich zásoby dreva na hektár. Aj 
hektárové zásoby by z hľadiska TUOL mali byť stabilné alebo stúpať. Nasledujúca tabuľka 
ukazuje, že hektárové zásoby v porastoch združení sa zásadnejšie nelíšia od zásob v po-
rastoch obhospodarovaných inými subjektmi. Celoslovenský priemer predstavuje 244 
m3/ha. Pokiaľ ide o vzájomné porovnanie združení, treba upozorniť, že (zdanlivo) nízka 
hektárová zásoba ihličnatých porastov združenia Liptov-Tatry je dôsledkom vysokého 
podielu kosodreviny a porastov 7. vegetačného stupňa.

Tabuľka 8 Hektárové zásoby v regiónoch podľa typu lesa

Drevinové 
zloženie

Región

Banská 
Bystrica Gemer Liptov- 

Tatry Šariš Trenčín Žilina

Ihličnaté
(m3/ha)

Štátne 342 332 267 164 298 388

Neštátne 330 324 274 303 313 356

Združenia 341 342 265 265 284 348

Listnaté
(m3/ha)

Štátne 229 260 156 287 257 230

Neštátne 254 256 199 271 259 219

Združenia 262 253 199 258 254 215

Zmiešané
(m3/ha)

Štátne 220 236 198 149 229 232

Neštátne 237 223 224 151 242 232

Združenia 236 235 216 168 236 219

Prírastok a ťažba (indikátor 3.1)
Vyššie spomenutý cieľ nárastu alebo udržania zásob dreva je možné dlhodobo dosa-

hovať len v prípade, že ťažby neprekročia prírastky dreva, samozrejme, v prípade nedosta-
točných výmer obhospodarovaných pozemkov je možné prípadné odchýlky odôvodniť. 

Zatiaľčo prírastky dreva sú známe z databáz PSOL, výška vykonaných ťažieb sa dá 
zistiť len z hospodárskej evidencie, čo sa v rámci projektu zatiaľ nepodarilo doriešiť. Prí-
rastky dreva ukazuje nasledujúca tabuľka. Ako vidíme, hektárové prírastky v lesoch zdru-
žení sú plne porovnateľné s lesmi regiónov.
Tabuľka 9 Prehľad prírastkov podľa typu vlastníctva

Celkový bežný prírastok Priemerný rubný 
prírastok

Celkový priemerný 
prírastok

Spolu Na 1 ha Spolu Na 1 ha Spolu Na 1 ha

Lesy spolu 9 275 541 6,58 5 319 555 4,16 8 197 610 6,39

Štátne 3 655 335 6,31 2 335 903 4,05 3 601 440 6,23

Neštátne 4 596 052 6,52 2 983 940 4,26 4 596 480 6,54

Združenia 861 402 6,58 542 149 4,14 829 979 6,33
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Lesy, v ktorých sa nepredpokladá žiadna ťažba (územia v 5. stupni ochrany) alebo vý-
razne znížená ťažba (ochranné lesy), je vhodné od hodnotenia odčleniť a teda porovnávať 
prírastky a ťažby po kategóriách resp. subkategóriách lesa.

Drevinové zloženie
Drevinové zloženie porastov je súčasťou biodiverzity. Dreviny taktiež, ako determi-

nantné druhy svojich spoločenstiev, v rozhodujúcej miere ovplyvňujú ostanú biodiverzi-
tu. Na určité druhy drevín sa viaže množstvo druhov rastlín (druhy podrastu), živočíchov 
(najmä tzv. škodcov, ale aj dekompozítorov) alebo húb. Drevinové zloženie by malo vyplý-
vať (resp. vyplýva) z prírodných podmienok, hospodár však má možnosť ho do istej miery 
vylepšiť tak, aby poskytovalo podmienky pre ešte väčšiu biodiverzitu, než u prírodných 
lesov. Hodnotenie drevinového zloženia preto nie je jednoduché a vyžaduje si komplexný 
prístup, kvalitné údaje na subporastovej úrovni a znalosti, ktoré často chýbajú. Na zjed-
nodušenej a/alebo veľkoplošnej úrovni však často postačuje sledovanie zmien a trendov 
v sumárnom zastúpení jednotlivých a ich expertná interpretácia. Súčasné drevinové zlo-
ženie, či už ho z rôznych hľadísk považujeme za vhodné alebo nevhodné, je dané, jeho 
zmeny však dokážeme usmerňovať, nasledujúce tabuľky preto predstavujú len východis-
kový stav pre budúce hodnotenia a v súčasnosti ich nekomentujeme.

Tabuľka 10 Percentuálne zastúpenie hlavných drevín podľa typu vlastníctva

Drevina Štátne (%) Neštátne (%) Združenia (%)

Ihličnaté dreviny

Borovica 4,4 6,0 6,4

Jedľa 3,4 4,7 4,6

Smrek 24,1 25,8 39,3

Listnaté dreviny

Buk 36,0 34,9 26,3

Dub 9,9 9,6 6,9

Hrab 6,6 6,4 4,2

Tabuľka 11 Percentuálne zastúpenie typov drevín podľa združení

Banská 
Bystrica Gemer Liptovské 

Tatry Šariš Trenčín Žilina

Podiel listnatých 
drevín (%) 70,9 53,9 8,7 66,5 68,1 34,0

Podiel ihličnatých 
drevín (%) 29,1 46,2 91,4 33,4 31,9 66,0

Introdukované dreviny (indikátor 4.4)
Výmera porastov s prevládajúcimi introdukovanými drevinami, resp. plocha pokrytá 

týmito drevinami sa považuje za indikátor (ne)prirodzenosti lesných porastov. Napriek 
tomuto však hodnotenie tohto údaja nesmie byť šablónovité, za jednoznačne nežiaduci 
je možné považovať len trend nárastu výmery tých introdukovaných drevín, ktoré majú 
potenciál sa správať invázne, t.j. samovoľne sa šíriť aj mimo plôch, na ktoré boli úmyselne 
vnesené a vytláčať domáce alebo hospodársky cennejšie dreviny.
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Tabuľka 12 Percentuálne zastúpenie introdukovaných drevín podľa typu 
vlastníctva

 Lesy spolu Štátne Neštátne Združenia

Agát
ha 14 883 10 652 4 231 923

% 1,1 1,5 0,7 0,7

Borovica čierna
ha 5 270 2 787 2 483 480

% 0,4 0,4 0,4 0,3

Dub červený
ha 972 626 346 87

% 0,1 0,1 0,1 0,1

Duglaska
ha 786 473 313 61

% 0,0 0,1 0,1 0,0

Z drevín uvedených v tabuľke sa na Slovensku invázne správa len agát (Robinia pseu-
doacacia), ani nárast jeho výmery však na väčšine územia nie je alarmujúci. V lesoch ob-
hospodarovaných členmi regionálnych združení je jeho zastúpenie nižšie, než v lesoch 
daných regiónov spolu, čo predstavuje priaznivé východiskové podmienky.

Lesy chránené zákonom (indikátor 4.9)
Z pohľadu TUOL sa považuje za žiaduce, aby sa časť lesov nachádzala v chránených 

územiach, ktoré slúžia ako rezerva druhovej a genetickej diverzity pre ostatné lesy a sú 
dôležité pre plnenie niektorých funkcií.

Treba však konštatovať, že neexistujú univerzálne odporúčania aká časť lesov jed-
notlivých regiónov má byť chránená a akým spôsobom. Zvykom je, že nárast výmery 
chránených území sa hodnotí pozitívne, pričom sa však neberie do úvahy východiskový 
stav. Slovensko je krajinou s nadpriemerne vysokou výmerou chránených území, pričom 
ochrancovia prírody často poukazujú na príliš formálnu ochranu väčšiny z nich (s výnim-
kou maloplošných chránených území). Na druhej strane však súčasná výmera týchto úze-
mí nezodpovedá ekonomickým možnostiam štátu a preto sprísnenie ich ochrany (a jeho 
kompenzovanie) nie je príliš reálne. Preto hodnotenie vývoja tohto indikátora (očakáva sa 
zreálnenie výmery siete chránených území) prinesie v budúcnosti viacero problémov.

Z nasledujúcej tabuľky vidíme, že ochranou prírody je najviac dotknuté hospodárenie 
členov združenia Liptov-Tatry. 

Tabuľka 12 Výmery veľkoplošných chránených území podľa združení

Združenie: Banská 
Bystrica Gemer Liptov-

Tatry Šariš Trenčín Žilina Spolu

CHKO
ha 3 199 0 0 864 6 679 1 235 11 978

% 10,0 0,0 0,0 14,9 34,8 7,7 8,7

NP
ha 67 1 923 27 288 173 0 2 681 32 132

% 0,2 9,1 61,8 3,0 0,0 16,8 23,2

OPNP
ha 4 474 20 10 904 0 0 3 359 18 756

% 13,9 0,1 24,7 0,0 0,0 21,1 13,6

Vysvetlivky: CHKO – chránená krajinná oblasť, NP národný park, OPNP – ochranné pásmo národného 
parku



85

3 ZÁVER
Počas riešenia projektu vyvstali viaceré problémy, ktoré si vyžiadajú viacero riešení, 

na ktorých sa už pracuje alebo sa s nimi počíta. Hlavnou výzvou je vytvoriť také dátové 
štruktúry a algoritmy, ktoré uľahčia hodnotenie nielen lesov celej SR, ale aj jej vybraných 
častí. Zjednodušenie identifi kácie vlastníckych subjektov sa rieši pridelením jednoznač-
ných kódov, zavedenie do praxe si však vyžiada určitý čas a úsilie. 

U hodnotenia subjektov typu dobrovoľných záujmových združení je mimoriadne zá-
važný problém nestability ich výmery (resp. zmien ich hraníc). Tento problém sa do istej 
miery týka akéhokoľvek hodnoteného subjektu – výmera lesov v jeho správe alebo vlast-
níctve sa môže meniť jednak zarastaním/zalesňovaním nelesných plôch, ale aj kúpou, 
predajom, zlučovaním s inými subjektmi a p. U združení potom pristupujú zmeny člen-
skej základne, ktorými sa môže výmera lesov nimi obhospodarovaná meniť mimoriad-
ne rýchlo. Pre hodnotenie trendov bude teda potrebné zastabilizovať určité hranice pre 
budúce medziročné porovnávanie a takto zastabilizované plochy využívať bez ohľadu na 
aktuálne hranice a výmery. Návrh takéhoto systému si však ešte vyžiada dlhšie riešenie.
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PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY Z DOTAZNÍKA PROJEKTU 
VYNALES O SÚKROMNÝCH MAJITEĽOCH LESA SR

ZUZANA SARVAŠOVÁ, MATÚŠ KAJBA

ABSTRACT

The article presents partial results from questionnaire survey about forest owners and 
forest owners associations in selected regions of Slovakia (Banská Bystrica, Gemer, Lip-
tov – Tatry, Šariš, Trenčín and Žilina). Technically, the survey was conducted by Adobe 
Formscentral service, with automatized results evaluation. Practical survey realization 
was negatively infl uenced by low computer skills of respondents and relatively low res-
pond rate (23%). Partial results suggest type of generalized association member, and his 
behavior. The assumption, that most forest owners in forest association are retiree men 
and main objective of forest property is economical profi t, has been proved. Regarding as-
sociations, results suggest that members are mostly satisfi ed with activities of their asso-
ciations. Association member’s attitudes to greater institutionalization are inconsistent. 

Key words: questionnaire survey, partial results, private forest owners, forest owners as-
sociations

1 ÚVOD
Národné lesnícke centrum spolu s Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvole-

ne rieši projekt VYNALES fi nancovaný Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja, s ná-
zvom – Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom 
(viac o projekte na www.ipoles.sk).

Získané výsledky projektu budú slúžiť pri formulácií odporúčaní pre organizácie za-
stupujúce neštátne subjekty lesného hospodárstva a ústredné orgány štátnej správy. Jed-
ným z cieľov je popísať štruktúru vlastníkov lesov a ich prácu v združeniach. V tejto súvis-
losti sme vytvorili dotazník o súkromných vlastníkoch lesov a ich združeniach, založený 
na Olsonovej teórii kolektívnej akcie (Olson 1965) a teórii vlastníckych práv. Výsledky 
predstavujú zároveň spätnú väzbu pre predstaviteľov združení vlastníkov lesov ako odbe-
rateľov výsledkov výskumu o ich členoch a poskytovaných službách.

2 MATERIÁL A METODIKA 
Dotazník vytvorený v aplikácii Adobe FormsCentral (Adobe Systems Incorporated, 

2013) umožňujúci zadávať a spracovať údaje automaticky. Celkovo bol zostavený v roz-
sahu 44 otázok rozdelených do dvoch častí. Úvodná časť sa týkala všeobecných otázok 
o vlastníkoch lesa a ich postojov k lesu, druhá sa týka ich postojov k združeniam vlastní-
kov lesov.

Cieľovou skupinou respondentov boli súkromní majitelia lesa, najmä členovia zdru-
žení vlastníkov lesa v záujmových regiónoch projektu VYNALES, t.j. okres Žilina, okres 
Trenčín, Liptov-Tatry, Šariš-Zemplín, Gemer a VÚC Banská Bystrica. Prostredníctvom 
predsedov regionálnych združení bolo v priebehu mesiacov júl – október 2013 medzi čle-
nov združení a ďalších predsedami vybraných nečlenov rozposlaných celkom 636 dotaz-
níkov.
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Špecifi ckým cieľom dotazníka bolo zistiť postoje, motivácie a priority vlastníkov lesa 
a ich vzťah k záujmovým združeniam vlastníkov lesov. Odpovede na otázky bolo potrebné 
označiť zaškrtnutím (X) do príslušnej kolónky alebo uviesť číselný resp. slovný údaj pod-
ľa zamerania otázky. Vzhľadom na problémy s počítačovou gramotnosťou respondentov 
sme pristúpili k rozposlaniu vytlačených dotazníkov a ich distribúcii prostredníctvom 
predsedov regionálnych združení. Počty jednotlivých dotazníkov v regiónoch boli kon-
zultované s predstaviteľmi regionálnych združení (Tab.1). Vyplnené dotazníky sa násled-
ne editovali do online formulára vo vlastnej réžii.

Tabuľka 1 Návratnosť podľa regiónov

Región Počet členov 
v združení

Počet zaslaných 
dotazníkov (ks) 

Podiel vrátených 
k 10. 11. 2013 (%)

Banská Bystrica 165 149 38,3
Gemer 49 80 17,5
Liptov-Tatry 80 80 23,8
Šariš-Zemplín 25 30 3,3
Trenčín 110 100 39
Žilina 80 200 10,5
Spolu 509 639 23,.6

Výsledky
Napriek zainteresovaniu odberateľov výskumu na distribúcii a zbieraní vyplnených 

dotazníkov sa nepodarilo významne ovplyvniť návratnosť. Celkom je pre spracovanie 
k dispozícii 151 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje 23,6 % z celkového množstva. Od 
vyhodnotenia po regiónoch sme upustili.

Vlastníci lesa, ich postoje, motivácie a priority – otázky zamerané na 
typ vlastníka, vlastníctvo a vzťah k lesu 

Na základe zozbieraných údajov možno zovšeobecnene konštatovať, že typickým prí-
kladom člena združenia by bol muž, dôchodca, s úplným stredoškolským vzdelaním, ale 
mimo odboru lesníctva, bývajúci v obci do 1000 obyvateľov. Lesný majetok zdedil, vlastní 
ho v podielovom spoluvlastníctve a obhospodaruje prostredníctvom spoločenstva vlast-
níkov lesov. Majitelia očakávajú z lesného majetku najmä ekonomický efekt, ale nie je im 
ľahostajná ani otázka zachovania prírodných hodnôt (obrázok 9).
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Obrázok 9 Odpovede na otázku: Čo očakávate od svojho majetku?

Les len jeden z respondentov plánuje predať. Väčšina (58 %) ho prenechať potomkom, 
prípadne ho ešte rozšíriť (24 % chce les kúpiť) a s jeho stavom sú spokojní (obrázok 10).

Obrázok 10 Odpovede na otázku: Ako hodnotíte Váš lesný majetok z hľadiska toho 
čo od neho očakávate?

Postoj k združovaniu, práca združení – otázky zamerané na motiváciu 
k vytváraniu združení a fungovanie združení navonok

Vlastníci lesa sú organizovaní v rôznych záujmových združeniach. Tie majú vo svo-
jich stanovách väčšinou mimo iné uvedenú aj úlohu, že reprezentujú záujmy vlastníkov 
lesov vo vzťahu k štátu a ďalším inštitúciám. Na základe hodnotenia respondentov túto 
úlohu zvládajú pomerne dobre (obrázok 11).
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Obrázok 11 Odpovede na otázku: Ako sú podľa Vás záujmy súkromných vlastníkov 
lesov na Slovensku reprezentované prostredníctvom záujmových združení?

Čo sa týka jednotlivých inštitúcií, hodnotenie vlastníkov lesov o presadzovaní ich zá-
ujmov vo vzťahu k štátu a politike vyznieva taktiež v prospech ich združení (obrázok 12)

Obrázok 12 Odpovede na otázku: Ako nasledujúce inštitúcie podľa Vás reprezentujú 
súkromných vlastníkov lesov a ich záujmy vo vzťahu k štátu a politike?
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Napriek tomu, že podľa 47 % respondentov by povinné členstvo v záujmovom združe-
ní zvýšilo politickú silu súkromných vlastníkov lesa, v otázke povinného členstva defi no-
vaného zo zákona zatiaľ nie je jasno (obrázok 13),aj keď väčšina respondentov by uvítala 
existenciu celonárodnej inštitúcie, ktorá by reprezentovala záujmy súkromných vlastní-
kov (obrázok 14).

Obrázok 13 Odpovede na otázku: Čo si myslíte o možnosti povinného členstva v jednom 
centrálnom združení (komorového typu) pre všetkých vlastníkov lesa zo zákona?

Obrázok 14 Odpovede na otázku: Myslíte, že by mala na Slovensku existovať centrálna 
celonárodná organizácia/inštitúcia zastupujúca súkromných vlastníkov lesov?

V súvislosti s prácou združení v jednotlivých oblastiach spolupráce je zaujímavé po-
rovnanie požiadaviek členov na zastupovanie (obrázok 15) a spokojnosti s prácou zdru-
žení (obrázok 16). Pričom 88 % respondentov súhlasilo s tvrdením, že hlavným cieľom 
združenia je práve presadzovanie spoločných záujmov členov a spolupráca so štátnymi 
inštitúciami (80 %).
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Obrázok 15 Odpovede na otázku: Ktoré z uvedených oblastí by malo podľa Vás združenie riešiť?
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Obrázok 16 Odpovede na otázku: Ako ste spokojný s presadzovaním záujmov 
vlastníkov lesov v nasledovných oblastiach?

Hlavné nedostatky pri presadzovaní záujmov vidia respondenti v nedostatočných fi -
nančných zdrojoch na prácu združenia (68 %), ale v otázke spokojnosti s výškou členské-
ho príspevku sa len 5 respondenti (4 %) vyjadrili, že by ho chceli zvýšiť.

3 ZÁVER
Dotazníkový prieskum ktorý sa uskutočnil nesplnil, z hľadiska reprezentatívnosti 

výberu, očakávania o získaní údajov o súkromných vlastníkoch lesa. Dal však možnosť 
nazrieť do názorov členov jednotlivých združení. Opisné vyhodnotenie časti dotazníka 
potvrdzuje hypotézy o práci záujmových združení zodpovedajúce teoretickým predpo-
kladom: členovia očakávajú presadzovanie svojich záujmov a služby pre členov. V súvis-
losti s otázkou väčšej inštitucionalizácie súkromných vlastníkov lesa sa preukázala ne-
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jednotnosť názorov vo vzťahu k vybudovaniu jednej spoločnej organizácie či povinného 
členstva. 
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SWOT ANALÝZA ZDRUŽENÍ VLASTNÍKOV 
NEŠTÁTNYCH LESOV NA SLOVENSKU

ZUZANA HRICOVÁ

ABSTRACT

Paper deals with the analysis of political potential of the associations of forest owners. 
Theoretically defi nes the term political potential and its factors. The second part deals 
with results of the survey of political potential of associations of forest owners in Slovakia 
through the SWOT analysis, which was sent to former and current offi cials of associati-
ons. In conclusion, paper gives recommendations for the associations of forest owners to 
improve their political potential. 

Key words: associations of forest owners, political potential, SWOT analysis

1 ÚVOD
Záujmové združenia sú dôležitou súčasťou dnešného moderného politického systé-

mu. Spolupráca s verejným sektorom, informovanie verejnosti, aktívne zúčastňovanie 
legislatívneho procesu, sú len niektoré z dôležitých rolí záujmových združení. Ich vplyv 
v organizovaných sektoroch spoločnosti by mal byť ľahko pozorovateľný v každodennej 
činnosti všetkých odvetví vlády. Záujmové združenia vlastníkov lesov hrali významnú 
úlohu pri formovaní neštátneho lesníckeho sektora na Slovensku. Základným poslaním 
združení vlastníkov lesa je ovplyvňovanie lesníckej politiky na Slovensku, podpora disku-
sie a formulácie spoločných záujmov jednotlivých členov a ich presadzovanie. 

Politický potenciál záujmových združení
Politický potenciál záujmového združenia je schopnosť presadiť sa v politickom pro-

cese. Politicko-administratívny systém má zo spolupráce zo systémom sprostredkovania 
záujmov výhody ako získavanie informácií, či politickú podporu. Systém sprostredkova-
nia záujmov potrebuje politicko-administratívny systém, lebo len prostredníctvom neho 
vie presadiť svoje záujmy. Niektorí autori sa venovali ovplyvňovaniu politického procesu 
prostredníctvom moci. Chápu moc ako schopnosť aktéra ovplyvňovať iných aktérov a do-
siahnuť politický výsledok. Aktéra považovali za objekt, ktorý je zahrnutý v politickom 
procese formulácie a implementácie, kde formulácia a implementácia sú vnímané ako 
výsledok aktérovho zásahu. Títo aktéri môžu byť jednotlivci alebo združenia (Krott et al., 
2013). 

Bayers, Eising a Maloney (2008) sa venovali kritériám, ktoré by malo spĺňať záujmo-
vé združenie angažujúce sa v politickom procese. Podľa nich je relevantný najmä stupeň 
organizovanosti a štruktúrovanosti, ktorý je pre skupinu prirodzený a vymedzuje ju voči 
všeobecnej verejnej mienke. Kritériom, ktoré zužuje záber v rámci organizovaných sku-
pín je politický záujem, za účelom propagovania a dosiahnutia ktorého skupiny smerujú 
svoj vplyv na vývoj politických rozhodnutí prostredníctvom politickej obhajoby daného 
záujmu. Zo záujmového združenia sa stáva politický aktér refl ektujúci požiadavky svojich 
členov. V politickom procese je však aktérov reprezentujúcich politické záujmy svojich 
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priaznivcov viac (ako napr. politické strany/hnutia), preto je nutné záujmové združenie 
voči nim vymedziť kritériom neformálnosti. Tento parameter vytvára zo záujmového 
združenia aktéra, ktorý nedisponuje ambíciami inštitucionálne sa zapojiť do štátnych 
štruktúr vytvárajúcich verejnú politiku a ovplyvňujúcich ich implementáciu (Bayers, Ei-
sing, Maloney, 2008). 

Ohroziť politický potenciál môže fragmentácia záujmových združení. Pluralizmus 
ako pravidlo fungovania politického systému vytvára priestor pre vznik viacerých zdru-
žení, čo však prináša aj nevýhody. Fragmentované združenia sú slabým partnerom v po-
litickom 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).

Politický potenciál rozpoznávame podľa formálnych, neformálnych a vnútorných, 
vonkajších faktorov. Formálne faktory sú predovšetkým založené ústavne. Neformálne 
faktory predstavujú schopnosti záujmových združení fungovať a predstaviť sa v politic-
kom procese. Vnútorné faktory predstavujú schopnosť záujmových združení fungovať 
vnútri združenia, vonkajšie predstavujú správanie smerom k iným združeniam, vláde, 
iným neziskovým organizáciám a pod.

Tabuľka 1 Faktory politického potenciálu záujmových združení

Politický potenciál 
záujmových združení Vnútorný Vonkajší

Formálny

Ústavné právo slobodne sa 
združovať

Ústavná ochrana svojich 
hospodárskych a sociálnych 
záujmov

Politické právo na účasť v politickom 
rozhodovaní

Pripomienkovanie legislatívnych 
návrhov, strategických dokumentov

Neformálny

Organizovateľnosť záujmov

Reprezentatívnosť

Odborné vedomosti

Finančné zdroje na činnosť 
združení

Spoločné hospodárenie

Služby členom združenia

Schopnosť predstaviť svoje ciele ako 
ciele vo verejnom záujme

Schopnosť získavania spojencov 
v iných záujmových združeniach

Lobbing v parlamente, vláde 
a verejnej správe

Lobbing v medzinárodných 
inštitúciách

Public relations

Zdroj: Vlastný zdroj

Vnútorný formálny politický potenciál
Ústavné právo slobodne sa združovať – Každý občan má v ústave SR, v čl. 29 defi no-

vané právo slobodne sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach. 
Ak sa stretne viacero občanov, ktorí majú spoločný záujem a chcú ho dosiahnuť, môžu 
slobodne vytvoriť záujmové združenie a lepšie tak reprezentovať spoločné záujmy. Na 
úrovni EÚ je v charte základných ľudských práv v čl. 12 defi nované právo na slobodné 
združovanie s inými na všetkých úrovniach, najmä v súvislosti s politickými, odborársky-
mi a občianskymi otázkami. Každý má právo na ochranu svojich záujmov na odbory alebo 
vstupovať do nich. 
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Ústavná ochrana svojich hospodárskych a sociálnych záujmov – V ústave čl. 37 je dané 
právo každého občana sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych 
a sociálnych záujmov. Napr. vlastníci lesného pozemku sa združia a vytvoria záujmové 
združenie vlastníkov lesov, aby lepšie dokázali ochraňovať svoje hospodárske záujmy 
a obhajovať spoločné záujmy voči iným socioekonomickým skupinám alebo politicko-ad-
ministratívnemu systému. Na úrovni EÚ bol založený Európsky hospodársky a sociálny 
výbor, ktorý zastupuje hospodárske a sociálne záujmové skupiny z celej Európy. 

Dané faktory sme zaradili do vnútorného politického potenciálu, pretože ide o jednot-
livca, ktorý sa na základe svojich práv môže rozhodnúť, či do záujmového združenia vstúpi 
alebo nie. Ide o práva v rámci združenia, kde každý člen má právo slobodne sa združovať 
a chrániť svoje hospodárske a sociálne záujmy. Prostredníctvom záujmového združenia 
má možnosť lepšej ochrany svojich práv. 

Vonkajší formálny politický potenciál 
Politické právo na účasť v politickom rozhodovaní – Znamená uplatnenie verejnosti 

v procese rozhodovania a schvaľovania. Patrí sem tripartita, ktorá vychádza z uplatňova-
nia základných ľudských práv a slobôd z politického práva, uplatňovania zásad pluraliz-
mu, čiže rešpektovania existencie organizácií zamestnávateľov a organizácií zamestnan-
cov. Účelom je uskutočňovať sociálny dialóg na celoštátnej úrovni a upraviť fungovanie 
sociálneho dialógu medzi štátom a jednotlivými organizáciami prostredníctvom svojich 
zástupcov, aby boli dodržané základné politické práva (MPSVR SR, 2011). Tu však nie sú 
združenia vlastníkov lesov aktívne vzhľadom na ich postavenie. Rolu tu hrá Združenie 
zamestnávateľov LH SR a Odborový zväz DREVO-LESY-VODA, ktorý však nezahŕňa 
vlastníkov lesa. 

Pripomienkovanie legislatívnych návrhov, strategických dokumentov – Záuj-
mové združenia by mali byť schopné ovplyvňovať politický proces prostredníctvom pri-
pomienkovania legislatívnych návrhov alebo strategických dokumentov v oblastiach, 
ktoré sa ich značne týkajú. Tým si posilňujú svoje miesto v politickom procese a taktiež 
sú schopné dosiahnuť niekoľko zo svojich zámerov. Medzirezortné pripomienkovanie 
funguje ako formálny koordinačný mechanizmus, kde záujmové združenia môžu ovplyv-
ňovať politické rozhodovanie prostredníctvom spísania pripomienok. 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 odstrániť, musia sa takéto pripomienky prerokovať na zasadnutí 
vlády (Kováčechová, Žilinčík, 1999). Záujmové združenia majú právomoc pripomien-
kovania aj prostredníctvom hromadných pripomienok, čo znamená uplatnenie väčšieho 
počtu fyzických osôb alebo právnických osôb zo strany verejnosti, kde si verejnosť splno-
mocní svojho zástupcu. 

Vnútorný neformálny politický potenciál
Organizovateľnosť záujmov – K vysvetleniu vzniku záujmového združenia a vstupu 

členov socioekonomickej skupiny do záujmového združenia prispela predovšetkým teória 
rational choice zastúpená Olsonom (1965) a jeho nasledovníkmi. K vzniku organizovanej 
skupiny sú jednotlivci motivovaní predovšetkým očakávaním dlhodobej výhody a zisku. 
Jednotlivci sa združia kvôli naplneniu spoločných cieľov, snažia sa vyprodukovať kolek-
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tívny statok, pričom vznikajú dva problémy. Moe (1980) tvrdil, že jednotlivci by mohli 
systematicky preceňovať svoj vlastný význam v záujmovom združení pre dosiahnutie 
kolektívneho cieľu. Prvým problémom organizovateľnosti záujmov je problém čierneho 
pasažiera, čo znamená možnosť podieľať sa na skupinových výhodách bez nutnosti vy-
naloženia osobných nákladov (napr. členského). Dawes, Orbell, Simmons a vande Kragt 
(1986) tvrdia, že problém čierneho pasažiera klesá, je pasažier prinútený k plateniu po-
dielu v záujmovom združení, ak sa chce podieľať na kolektívnych akciách. Možnosť stať sa 
čiernym pasažierom vedie k oslabeniu až k zániku motivácie vstúpiť do združenia. Dru-
hým problémom je veľkosť skupiny, čo je pre Olsona (1965) rozhodujúcim faktorom. Pri 
malých skupinách existuje motivácia vyjednávať s cieľom dosiahnutia vzájomne výhodné-
ho kolektívneho konania. To však neznamená, že záujmové skupiny musia byť pri dosaho-
vaní svojich cieľov úspešné. Pri veľkých skupinách sa častejšie objavuje problém čierneho 
pasažiera, pretože čím je skupina väčšia, tým je príspevok jedného člena na produkciu 
kolektívneho statku menší. Malý člen chápe svoj príspevok za tak malý, že nepovažuje za 
dôležité do záujmového združenia vstúpiť. Podľa Olsona (1965), veľké skupiny sa môžu 
organizovať do záujmových združení, ak potencionálnych členov stimulujú prostredníc-
tvom selektívnych motivácii, ktoré by odmeňovali participantov alebo sankcionovali ne-
participantov. Poznáme pozitívne a negatívne motivácie. Pozitívne motivácie pre členov 
sú služby v rámci kolektívneho dobra, ako napríklad priaznivé ceny pri príprave progra-
mov starostlivosti o les alebo poistenie proti lesným požiarom. Negatívne motivácie sa za-
meriavajú na potrestanie čiernych pasažierov, ktorí nezdieľajú náklady na poskytovanie 
kolektívneho dobra, môžu byť napríklad vo forme nátlaku povinného členstva. Poslednou 
možnosťou selektívnej motivácie podľa Olsona (1965) je moral suasion, kde je potenci-
onálny člen varovaný pred negatívnymi dopadmi jeho neúčasti v záujmovom združení, 
ktoré sú ale dlhodobé a preto pre krátkodobo rozmýšľajúcich členov málo účinné. 

Reprezentatívnosť – je vyjadrená počtom členov záujmového združenia k poč-
tu členov celej socioekonomickej skupiny. Reprezentatívnosť záujmových združení je 
schopnosť ovplyvňovať politický proces v záujme dosiahnutia spoločných cieľov. Záujmy 
vlastníkov lesov sú spojené a prezentované ako spoločný záujem v politickom procese. Or-
ganizovaný záujem je potrebné nájsť na rovnakých úrovniach politického rozhodovania 
(miestnej, regionálnej, národnej), aby sa všetky záujmové združenia so spoločným cieľom 
pridali a dokázali tak ľahšie presadzovať spoločné záujmy. Členovia združenia sa musia 
aktívne podieľať na všetkých aktivitách združenia, aby sa zabezpečilo rovnaké zastúpenie 
na všetkých dôležitých pozíciách pri dosahovaní spoločných cieľov napríklad v politic-
kom procese (Krott, 2006). 

Služby členom združenia – Súvisia s organizovateľnosťou záujmov. Hlavným po-
slaním záujmových združení je zabezpečovať uspokojovanie záujmov a potrieb občanov 
vzájomnou podporou bez toho, aby sa čakalo na rozhodnutie akéhokoľvek štátneho úra-
du v danej veci a poskytnúť občanovi alternatívne riešenia, čiže právo na slobodu voľby. 
K službám členom združení patrí informovanosť a vzdelávanie, kde táto služba je zamera-
ná na jednotlivých členov organizácie, pretože informácie, ktoré sa ťažko zisťujú alebo sa 
nedajú nájsť, sú zhromažďované, upravené a distribuované prostredníctvom združenia. 
Záujmové združenia by mali organizovať školenia a ďalšie vzdelávania ohľadom daných 
tém, pre ktoré bolo združenie vytvorené, aby členovia mohli spoločne participovať na do-
siahnutí záujmov, ktoré boli stanovené a nedochádzalo by tak k problému čierneho pasa-
žiera (FAO, 2000).
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Odborné vedomosti – Na základe odborných znalostí a vedomostí môžu členovia 
združení ovplyvňovať ostatné strany. Prostredníctvom návrhov vecných riešení a čin-
nosťou expertov v konkrétnych oblastiach sa znižujú informačné defi city verejnej správy 
a politikov. V záujmových združeniach je dôležitým faktorom pojem „power of expertise“, 
ktorý znamená schopnosť ovplyvňovať správanie ostatných v združení na základe predo-
šlých skúseností a odborných znalostí v určitej oblasti a je znakom lepšej kooperácie pri 
dosahovaní spoločných záujmov (Huber, 2000). 

Finančné zdroje na činnosť združení – Aby záujmové združenia mohli lepšie fun-
govať a prispievať tak k dosiahnutiu svojich záujmov, či už v politickom procese alebo aj 
mimo neho, fi nančné zdroje tak predstavujú významný prostriedok pre politický potenci-
ál pri realizácii ich cieľov. Záujmové združenia by mali využívať možnosti viacerých zdro-
jov príjmov, aby si zabezpečili vlastnú nezávislosť od jedného fi nančného zdroja, a aby sa 
vyhli aj negatívnym dôsledkom pri jeho neočakávanom zlyhaní. Finančné zdroje môžu 
záujmové združenia získať z vlastnej činnosti alebo z iného, externého zdroja. Externé 
zdroje majú charakter darujúceho subjektu a môžu to byť: členský poplatok, verejné zdro-
je, dary, dotácie, sponzorské príspevky, granty, príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti 
alebo verejné zbierky atď (Majdúchová, 2004).

Spoločné hospodárenie – Skupinové aktivity, ako využiť úspory z rozsahu sú vý-
znamným účelom hospodárskych združení vlastníkov lesov, ktoré môžu vzniknúť s pomo-
cou záujmových združení. Úspory z rozsahu môžu byť pri vstupnom riadení, zásobovaní, 
produkcii, marketingu a riadení nákladov. Pri zásobovaní hromadný nákup organizácie 
v mene členov znamená nižšiu cenu zariadení a materiálov. Jedným z ďalších ekonomic-
kých dôvodov pre organizácie je spolupráca v oblasti ťažby a predaja dreva a hospodáre-
nia v lese. Spoločné riadiace aktivity môžu byť účinnejšie a jednoduchšie pre člena. Pre 
vlastníkov lesného pozemku, ktorí nežijú na pozemku, spoločné obhospodarovanie často 
predstavuje jedinú možnosť riadenia. Spoločný trh s drevom prispieva k silnejšej pozícii 
na trhu, s čím súvisia vyššie príjmy pre záujmové združenia (FAO, 2000).

Vonkajší neformálny politický potenciál
Dané faktory sú zaradené do vonkajšieho neformálneho politického potenciálu, pre-

tože neexistuje žiadna právna úprava daných faktorov, či už na národnej alebo na vyššej 
úrovni. 

Schopnosť predstaviť svoje ciele ako ciele vo verejnom záujme – Záujmové združe-
nia by mali predstavovať svoje ciele ako ciele vo verejnom záujme, pretože dané problémy 
sa nemusia týkať len členov, ale taktiež aj iných jednotlivcov, ktorí do združenia nevstúpi-
li. Tu môže dochádzať k problému čierneho pasažiera.

Schopnosť získavania spojencov v iných záujmových združeniach – Záujmové 
združenia nemusia vždy čakať len na zásah vládnych inštitúcií, môžu sa podieľať v dosa-
hovaní svojich záujmov spoločne s inými združeniami, ktoré presadzujú rovnaké záujmy. 
Výmena názorov a informácií by mohla dospieť ku komunikácií a možno aj vyriešeniu 
problémových otázok (Greenwood, 2003). Schopnosť získavania spojencov aj v iných zá-
ujmových združeniach súvisí s organizovateľnosťou záujmov, pri ktorej sa viac združení 
spojí a dokážu tak efektívnejšie dosahovať spoločné záujmy ako napr. pri spolupráci s dre-
vospracujúcim priemyslom alebo v rámci politicko-administratívneho systému.

Lobbing v parlamente, vláde a verejnej správe – Záujmové združenia využívajú 
lobbing ako taktiku na presadzovanie záujmov svojich členov. Reprezentanti združenia 
by mali využívať svoj sociálny potenciál k nadviazaniu kontaktov s ďalšími významnými 
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stranami. Pre združenia je výhodné mať vo vládnych radoch svojho zástupcu, pretože by 
mohli lepšie dosahovať a uspokojovať svoje záujmy (Krott, 2006).

Lobbing v medzinárodných inštitúciách – Pri medzinárodnom lobbingu sú záuj-
mové združenia konfrontované so zložitejším procesom ako na národnej úrovni. Medzi-
národný lobbing je charakterizovaný vysokým stupňom neistoty. Môže dochádzať k pre-
hrám, ale na druhú stranu to môže viesť k veľkým úspechom (Krott, 2006).

Public relations – Verejná mienka je pre záujmové združenia dôležitá pri podpore 
ich problémov. Členovia združení by mali vedieť využívať rôzne PR nástroje v praxi, aby 
sa dostali do povedomia verejnosti a zohrali dôležitú úlohu pri jej ovplyvňovaní a tvorbe 
politického procesu. 

Výskum
Cieľom výskumu bolo zistenie charakteristík záujmových združení vlastníkov lesa 

a ich politického potenciálu z pohľadu expertov a funkcionárov. Pri danom výskume bola 
využitá metóda SWOT analýzy.

SWOT analýza pre zistenie charakteristík záujmových združení vlastníkov lesa a ich 
politického potenciálu bola prvotne vytvorená skupinou expertov, ktorú tvoria riešitelia 
APVV projektu VYNALES (Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky sú-
visiace s lesníctvom). Experti vytvorili konečnú verziu SWOT analýzy, ktorá bola adre-
sovaná bývalým a terajším funkcionárom záujmových združení vlastníkov lesa po celom 
Slovensku. V danej SWOT analýze mohli zaškrtnúť buď súhlasím alebo nesúhlasím a tak-
tiež doplniť prečo s daným názorom súhlasia, nesúhlasia. 

Zmyslom danej SWOT analýzy bolo poskytnúť záujmovým združeniam možnosti 
využívania silných stránok a odporúčania pre ich ďalšie fungovanie v politickom procese 
a účasti na jeho rozhodovaní. Na druhej strane má slúžiť na maximálne využitie príleži-
tostí, ktoré ponúka vonkajšie prostredie a zaistiť, aby vonkajšie hrozby mali čo najmenší 
negatívny vplyv na realizáciu nimi určených cieľov. 
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SWOT analýza vytvorená expertmi

Silné stránky Slabé stránky
Združovanie a reprezentácia spoločných 
záujmov
Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja 
hospodárenia na lesných pozemkoch
Organizačná štruktúra, vysoká operatív-
nosť (neexistuje 3-stupňové riadenie ako 
v štátnych lesoch)
Spolupráca vlastníkov prostredníctvom 
ich záujmového združenia napríklad v ob-
chode a marketingu
Prezentácia požiadaviek verejným činite-
ľom
Vplyv na návrhy legislatívnych dokumen-
tov 
Dôležitý nástroj v prispievaní k cieľom mo-
bilizácie dreva stanovených v stratégii EÚ 
pre lesníctvo a lesného akčného plánu
Vyriešenie veľkej časti reštitučných a repri-
vatizačných problémov lesných pozemkov
Podpora riadenia lesného hospodárstvana 
národnej úrovni a úrovni EÚ
Aktívni funkcionári záujmových združení
Dobrá spolupráca s drevospracujúcim 
priemyslom a jeho združeniami

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Fragmentácia neštátneho vlastníctva le-
sov s malým záujmom o vstup do združení 
vlastníkov lesov
Pretrvávajúca nedostatočná medzirezort-
ná spolupráca a koordinácia s politikami 
ovplyvňujúcimi lesy a lesníctvo
Odlišné záujmy jednotlivých členov v zdru-
žení
Malá reprezentatívnosť záujmových zdru-
žení
Nízka úroveň spolupráce so štátnymi les-
mi
Nedostatok fi nančných zdrojov na prácu 
združení

•

•

•

•

•

•

Príležitosti Ohrozenia
Podpora záujmových združení prostred-
níctvom PRV 
Silné odborné zázemie lesníctva na Slo-
vensku pre podporu neštátneho sektora 
s ochotou spolupracovať so záujmovými 
združeniami vlastníkov lesa
Prevencia ilegálnych aktivít v lesoch
Väčšia šanca pri uspokojovaní potrieb 
združenia pri zvýšenom počte členov 
Zlepšenie komunikácie s odbornou a laic-
kou verejnosťou 
Posilňovanie kooperácie, koordinácie 
a komunikácie medzi jednotlivými zdru-
ženiami
Možnosť získavania fi nančných prostried-
kov z fondov EÚ

•

•

•
•

•

•

•

Ekonomická kríza s dopadom na fi nančnú 
silu záujmových združení
Zvyšujúce sa strety záujmov pri využívaní 
lesov 
Rozdrobenosť združení
Strata spoločenského postavenia lesníc-
tva, kríza s dopadom na politický potenciál 
záujmových združení
Dominantné postavenie štátnych lesov 
v obchode s drevom
Nedostatočná informovanosť verejnosti 
o význame neštátneho vlastníctva lesov
Nezáujem štátnej moci o lesníctvo a ne-
štátny sektor

•

•

•
•

•

•

•
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Výsledky 

Silné stránky
Silné stránky znamenajú vnútorné vlastnosti, ktoré môžu napomôcť k dosiahnutiu 

cieľa. 

Tabuľka 2 Silné stránky

Združovanie a reprezentácia spoločných záujmov 12:1

Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja hospodárenia na lesných pozemkoch 11:2
Organizačná štruktúra, vysoká operatívnosť (neexistuje 3-stupňové riadenie 
ako v štátnych lesoch) 10:3

Spolupráca vlastníkov prostredníctvom ich záujmového združenia napríklad 
v obchode a marketingu 3:7

Prezentácia požiadaviek verejným činiteľom 12:1

Vplyv na návrhy legislatívnych dokumentov 12:1
Dôležitý nástroj v prispievaní k cieľom mobilizácie dreva stanovených v stratégii 
EÚ pre lesníctvo a lesného akčného plánu 5:7

Vyriešenie veľkej časti reštitučných a reprivatizačných problémov lesných 
pozemkov 8:4

Podpora riadenia lesného hospodárstva na národnej úrovni a úrovni EÚ 6:6

Aktívni funkcionári záujmových združení 10:3

Dobrá spolupráca s drevospracujúcim priemyslom a jeho združeniami 4:9

Z danej tabuľky môžeme vidieť, že funkcionári s jednotlivými tvrdeniami prevažne 
súhlasili. Najväčší nesúhlas bol pri tvrdeniach o spolupráci v obchode a marketingu, čo 
malo za následok hlavne to, že jednotliví funkcionári sa vyjadrili, že marketingu sa vôbec 
nevenujú a neexistuje absolútne žiadna spolupráca v rámci jednotlivých združení a ani ju 
nepovažujú za dôležitú v rámci ich pôsobenia. Väčšina funkcionárov ani nepovažuje za 
silnú stránku združení ich prispievanie k cieľom stanovených v stratégii EÚ pre lesníc-
tvo a v lesnom akčnom pláne. Súvisí to hlavne s tým, že združenia nedisponujú veľkými 
fi nančnými prostriedkami, nie sú pozývané ku tvorbe strategických dokumentov a ani 
nie sú brané do úvahy pri jednotlivých rozhodnutiach. Zhodné súhlasné aj nesúhlasné 
stanovisko vyjadrili funkcionári pri tvrdení o podpore riadenia lesného hospodárstva na 
národnej úrovni a úrovni EÚ. Súhlasné stanoviská v podstate tvrdili to isté ako nesúhlas-
né, vyjadrili sa, že by dané tvrdenie bolo silnou stránkou, ak by boli pozývaní k tvorbe 
strategických dokumentov. Vážne tvrdenia by mali byť zabezpečené v zákone, vyhláškach 
a usmerneniach. Nesúhlasné stanovisko malo rovnaké názory, pretože podľa združení 
neexistuje žiadna podpora zo strany ministerstva a názory nie sú akceptované. Väčšina 
funkcionárov sa vyjadrila, že nemajú dobrú spoluprácu s drevospracujúcim priemyslom 
a jeho združeniami, len štátne lesy spolupracujú. Združenia nemajú žiadny vplyv na spo-
luprácu, keďže podľa nich vyhrávajú priekupníci s drevom a nemajú možnosť to ovplyv-
niť. Pozitívom je však možnosť výmeny informácií.

Do silných stránok bolo pridané aj tvrdenie, že prostredníctvom výmeny skúsenos-
tí medzi subjektmi a jednotlivými združeniami, by dochádzalo k zlepšeniu kvality práce 
a funkcionári vyzdvihli spoluprácu s Technickou univerzitou vo Zvolene. 
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Slabé stránky
Slabé stránky znamenajú vnútorné vlastnosti, ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa.

Tabuľka 3 Slabé stránky

Fragmentácia neštátneho vlastníctva lesov s malým záujmom o vstup do 
združení vlastníkov lesov 11:2

Pretrvávajúca nedostatočná medzirezortná spolupráca a koordinácia 
s politikami ovplyvňujúcimi lesy a lesníctvo 11:1

Odlišné záujmy jednotlivých členov v združení 9:4
Malá reprezentatívnosť záujmových združení 8:5
Nízka úroveň spolupráce so štátnymi lesmi 6:7
Nedostatok fi nančných zdrojov na prácu združení 13:0

Pri slabých stránkach nesúhlasné stanovisko prevládalo pri úrovni spolupráce so 
štátnymi lesmi. Funkcionári sa vyjadrili, že so štátnymi lesmi majú primeranú spoluprá-
cu. Štátne lesy majú antagonistické postavenie, určujú cenovú politiku dreva, a postupne 
sa spolupráca zlepšuje. 

Do slabých stránok boli zaradené aj tvrdenia ako veková štruktúra vlastníkov, žiadna 
spolupráca s lesníckymi školami na Slovensku, neakceptácia štátnej správy a rozvíjajúce 
sa lobistické skupiny, ktoré tak vedia ľahko získať pozemky.

Príležitosti
Znamenajú externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť k dosiahnutiu cieľa. 

Tabuľka 4 Príležitosti

Podpora záujmových združení prostredníctvom PRV 10:3
Silné odborné zázemie lesníctva na Slovensku pre podporu neštátneho sektora 
s ochotou spolupracovať so záujmovými združeniami vlastníkov lesa 9:4

Prevencia ilegálnych aktivít v lesoch 10:2
Väčšia šanca pri uspokojovaní potrieb združenia pri zvýšenom počte členov 13:0
Zlepšenie komunikácie s odbornou verejnosťou 13:0
Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie medzi jednotlivými 
združeniami 13:0

Možnosť získavania fi nančných prostriedkov z fondov EÚ 13:0

Pri príležitostiach môžeme vidieť, že názory funkcionárov sa zhodovali s názormi 
a tvrdeniami expertov. Vyplýva to z toho, že jednotlivé tvrdenia vychádzajú z poznatkov, 
ktoré by združenia mali využívať vo svoj prospech. Do SWOT analýzy boli pridané aj 
tvrdenia ako potreba omladenia v neštátnom sektore, zvýšenie vzdelávania vlastníkov, 
združenia by mali poskytovať služby, z ktorého získajú fi nancie na svoj chod a hromadné 
protestné akcie. 
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Ohrozenia
Znamenajú externé podmienky, ktoré môžu sťažiť dosiahnutie cieľa. 

Tabuľka 5 Ohrozenia

Ekonomická kríza s dopadom na fi nančnú silu záujmových združení 11:2
Zvyšujúce sa strety záujmov pri využívaní lesov 13:0
Rozdrobenosť združení 11:2
Strata spoločenského postavenia lesníctva, kríza s dopadom na politický 
potenciál záujmových združení 11:2

Dominantné postavenie štátnych lesov v obchode s drevom 11:2
Nedostatočná informovanosť verejnosti o význame neštátneho vlastníctva lesov 13:0
Nezáujem štátnej moci o lesníctvo a neštátny sektor 13:0

Jednotlivé ohrozenia taktiež priniesli výrazné súhlasné stanovisko s názormi vytvore-
né expertmi. Dané tvrdenia v rámci ohrození by mali slúžiť ako varovanie pre združenia, 
ktoré by mali brať do úvahy a snažiť sa spoločne spolupracovať a vedieť tak lepšie ovplyv-
ňovať svoje záujmy. Do ohrození bola pridaná aj práca notárskych kancelárií a súdnictvo, 
kvôli ktorým môže dochádzať k zisku území. 

Konečná verzia SWOT analýzy

Silné stránky Slabé stránky
Združovanie a reprezentácia spoločných 
záujmov
Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvo-
ja hospodárenia na lesných pozemkoch
Organizačná štruktúra, vysoká operatív-
nosť (neexistuje 3-stupňové riadenie ako 
v štátnych lesoch)
Prezentácia požiadaviek verejným činite-
ľom
Vplyv na návrhy legislatívnych dokumen-
tov 
Vyriešenie veľkej časti reštitučných a re-
privatizačných problémov lesných po-
zemkov
Podpora riadenia lesného hospodárstva-
na národnej úrovni a úrovni EÚ
Aktívni funkcionári záujmových združe-
ní
Dobrá úroveň spolupráce so štátnymi les-
mi
Výmena skúseností medzi subjektmi, 
zlepšenie kvality práce
Spolupráca s TUZVO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fragmentácia neštátneho vlastníctva le-
sov s malým záujmom o vstup do združení 
vlastníkov lesov
Pretrvávajúca nedostatočná medzirezort-
ná spolupráca a koordinácia s politikami 
ovplyvňujúcimi lesy a lesníctvo
Odlišné záujmy jednotlivých členov 
v združení
Malá reprezentatívnosť záujmových zdru-
žení
Spolupráca vlastníkov prostredníctvom 
ich záujmového združenia napríklad v ob-
chode a marketingu
Dôležitý nástroj v prispievaní k cieľom 
mobilizácie dreva stanovených v stratégii 
EÚ pre lesníctvo a lesného akčného plánu
Slabá spolupráca s drevospracujúcim 
priemyslom a jeho združeniami
Nedostatok fi nančných zdrojov na prácu 
združení
Veková štruktúra vlastníkov
Žiadna spolupráca s lesníckymi školami 
na SR
Neakceptácia štátnej správy
Lobistické skupiny

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
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Príležitosti Ohrozenia
Podpora záujmových združení prostred-
níctvom PRV 
Silné odborné zázemie lesníctva na Slo-
vensku pre podporu neštátneho sektora 
s ochotou spolupracovať so záujmovými 
združeniami vlastníkov lesa
Prevencia ilegálnych aktivít v lesoch
Väčšia šanca pri uspokojovaní potrieb 
združenia pri zvýšenom počte členov 
Zlepšenie komunikácie s odbornou a laic-
kou verejnosťou 
Posilňovanie kooperácie, koordinácie 
a komunikácie medzi jednotlivými zdru-
ženiami
Možnosť získavania fi nančných prostried-
kov z fondov EÚ
Omladiť
Zvýšiť vzdelávanie vlastníkov
Združenia by mali poskytovať produkty, 
z ktorého budú mať fi nancie
Hromadné protestné akcie

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

Ekonomická kríza s dopadom na fi nančnú 
silu záujmových združení
Zvyšujúce sa strety záujmov pri využívaní 
lesov 
Rozdrobenosť združení
Strata spoločenského postavenia lesníc-
tva, kríza s dopadom na politický poten-
ciál záujmových združení
Dominantné postavenie štátnych lesov 
v obchode s drevom
Nedostatočná informovanosť verejnosti 
o význame neštátneho vlastníctva lesov
Nezáujem štátnej moci o lesníctvo a ne-
štátny sektor
Práca notárskych kancelárií a súdnictvo

•

•

•
•

•

•

•

•

2 ODPORÚČANIA, ZÁVERY
Poznať politický potenciál záujmových združení je dôležité pre každú oblasť lesné-

ho hospodárstva, od lesohospodárskeho plánovania, cez ochranu lesa až po ekonomiku 
lesníckeho sektora. Záujmové združenia vlastníkov lesov by mali využívať silné stránky 
a príležitosti, ktoré sú im ponúkané, pretože v tom je sila spoločného potenciálu. Dané 
stránky by však nemali byť využívané len aktívnymi lídrami združenia, ale taktiež aj čle-
novia by sa mali zapájať do zaumienených cieľov a záujmov združenia. Neštátny sektor 
by mal využiť všetky snahy na odstránenie slabých stránok a využívať politický potenciál 
v plnom rozsahu. Zvýšenie aktivity členov a zjednocovanie názorov môže prispieť k eli-
minácii konfl iktných názorov a schopnosti lepšie využívať zdroje fi nancovania, ktoré sú 
podstatné pre združenia vlastníkov lesov na Slovensku. Financovanie združení je na Slo-
vensku problém, a prostredníctvom externých zdrojov by združenia mohli lepšie využívať 
svoj politický potenciál. Podpora združení od štátu je v posledných rokoch kritická, zdru-
ženia nevidia snahu od štátu im pomôcť a to by sa malo zmeniť. Len spoločným prístupom 
a jednotnými názormi by združenia vedeli zvýšiť svoj politický potenciál a získať pozor-
nosť štátu a získať fi nancie na ich chod. 
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