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ABSTRAKT 
Príspevok sa zameriava na krátku charakteristiku ekosystémov, ekosystémových služieb a ich kategorizáciu na 
základe miléniového posudzovania ekosystémov. V ďalšej časti predstavuje efektívny manažment ekosystémových 
služieb a ich oceňovanie, ktoré patrí do oblasti environmentálnej ekonómie.  
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ABSTRACT 
This paper focuses on brief characteristics of ecosystems, ecosystem services and their categorization on the 
basis of the Millennium ecosystem assessment. The following part represent the effective management of 
ecosystem services and their valuation, which belongs to the field of environmental economics. 
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Úvod 
 
Podľa § 3 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov je ekosystém definovaný 
ako„funkčná sústava živých a neživých zložiek životného prostredia, ktoré sú navzájom spojené výmenou látok, 
tokom energie a odovzdávaním informácií a ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a vyvíjajú v určitom priestore 
a čase.“ 
 
Ekosystém ako základná jednotka pre poskytovanie služieb 
 
Ekosystém nie je uzavretý, ale komunikuje s prostredím okolo neho. Vo vnútri ekosystému sú prítomné 
vzájomné vzťahy medzi všetkými živými organizmami (biotickým prostredím) a neživou prírodou (abiotickým 
prostredím).Vzájomná komunikácia prebieha  prostredníctvom toku energií, trofických vzťahov, výmeny látok 
ako aj zmenami v čase. Na území Slovenskej republiky (ďalej len: „SR“) dominujú terestrické (suchozemské) 
ekosystémy, ktoré sú do rôznej miery ovplyvnené človekom.  Z nich najrozšírenejšie súagroekosystémy 
pokrývajúce 49 % a za nimi nasledujúcelesné ekosystémy pokrývajúce 41 % územia SR(KANIANSKA, 
ĎURČÍKOVÁ, 2015).  
Agroekosystémy sú prirodzené systémy obhospodarované človekom s hlavným cieľom získavania potravín a 
iných mimoprodukčných a environmentálnych služieb (WOOD ET AL. 2000).  
Významné postavenie majú aj vodné ekosystémy, ktoré predstavujú dynamické spoločenstvá vodných 
organizmov a abiotického, na vodu viazaného prostredia. Ekosystémy ľudstvu poskytujú tovary a služby. Medzi 
tovary produkované ekosystémami patria potraviny (mäso, ryby, ovocie, zelenina...), voda, drevo, palivá a medzi 
služby čistenie ovzdušia, zásobovanie vodou, tvorba pôdy, prirodzená recyklácia odpadu, opeľovanie rastlín 
a pod. Ekosystémy navyše zabezpečujú regulačné mechanizmy, s pomocou ktorých sú riadené klimatické 
podmienky či populácie živočíchov a iných organizmov(FORMAN, GODRON, 1993). 
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 Charakteristika a kategorizácia ekosystémových služieb 
 
V ekonomickej terminológií služba je druh ekonomickej aktivity. Je to akákoľvek činnosť alebo úžitok, ktoré 
môže jedna strana poskytnúť druhej; a ktoré sú v podstate nemateriálneho charakteru, ich výsledkom nie je 
nadobudnutie vlastníctva (KOTLER, ARMSTRONG, 1990). Služby majú nehmotnú povahu. Výsledkom 
poskytnutia služby je užitočný efekt. Užitočným efektom rozumieme úžitok, resp. užitočný výsledok vyjadrený 
v nehmotnej podobe (zdravie, estetický zážitok a pod.).  
Miléniové hodnotenie ekosystémov (MEA, Millennium Ecosystem Assessment) zaviedlo termín ekosystémové 
služby do environmentálnej politiky. Odvtedy tento termín veľmi intenzívne prenikol nielen do vedeckých 
štúdií, ale aj do politických dokumentov EÚ, ako aj do výstupov z Konferencie OSN o udržateľnom rozvoji 
Rio+20.  
Ekosystémové služby sú definované na rozhraní prírodných a sociálnych systémov. Kým prírodné systémy 
vytvárajú ponuku pre poskytovanie služieb, sociálno-ekonomické systémy zasa dopyt po týchto službách. 
Ekosystémové služby (ES)chápeme ako podmienky a procesy, prostredníctvom ktorých prírodné ekosystémy 
a druhy, ktoré ich vytvárajú; udržujú a napĺňajú ľudský život. ES sú úžitky poskytované ľudskej spoločnosti 
prírodnými ekosystémami. Stali sa jedným z hlavných pojmov súčasnej ekológie, ochrany životného prostredia 
a koncepcie udržateľného rozvoja (MEA, 2003).  
 
Podľa MEA sa ekosystémové služby kategorizujú do štyroch kategórií:  

 Podporné služby → sú služby nevyhnutné na produkciu (udržanie) všetkých iných ES, sú nepriame 
a majú veľké časové škály. Patrí sem fotosyntéza, primárna produkcia, obeh vody a živín, tvorba pôdy 
a udržiavanie úrodnosti, produkcia atmosférického kyslíka a zloženie atmosféry. 

 Zásobovacie služby (provízne služby, ekosystémové statky) → sú produkty získané z ekosystémov. Je 
to potrava (kultúrne plodiny, hospodárske zvieratá, ryby...), palivo, sladká voda, genetické zdroje, 
biochemikálie významné vo farmácii alebo ľudovom, resp. prírodnom liečiteľstve a ozdobné zdroje.  

 Regulačné služby→ predstavujú úžitky vytvorené samo-udržujúcimi schopnosťami ekosystémov, t. j. 
z regulácie ekosystémových procesov. Je to najmä regulácia kvality ovzdušia, regulácia vody 
(časovanie a rozsah záplav, odtoku a pod.), čistenie vody, odstraňovanie znečistenín, regulácia chorôb, 
kontrola prírodných škodcov (biologická kontrola ako odolnosť protinegatívnym inváziám a regulácia 
škodlivých činiteľov), opeľovanie, kontrola erózie, ochrana pred prírodnými katastrofami (pobrežné 
búrky a pod.) a regulácia klímy.  

 Kultúrne služby→ vytvárajú nemateriálne úžitky odvodené z ekosystémov. Sú to estetické hodnoty, 
duchovné a religiózne hodnoty, rekreácia, turizmus, vzdelávacie a inšpiračné hodnoty, vedecké 
hodnoty ako aj hodnoty kultúrneho dedičstva (kultúrna rôznorodosť a spoločenské vzťahy, cítenie 
miesta a pod.)(MEA, 2003 a 2005).  

 
Takáto schéma zahŕňa tovary (statky), ktoré majú priame trhové hodnoty a aj služby, ktoré zas udržujú 
produkciu tovarov a biodiverzity, a priamo alebo nepriamo úžitky ľudí.  
 
Zásahy ľudskej činnosti do ekosystémov môžu rozšíriť ich využívanie a rozsah výhod pre ľudskú spoločnosť. Na 
druhej strane, ako sme toho svedkami i v posledných desaťročiach, antropogénna činnosť čoraz viac negatívne 
vplýva na ekologické systémy po celom svete, a tak oprávnene vyvoláva aj obavy z priestorových i časových 
dôsledkov ekosystémových zmien, ktoré sú pre človeka nežiaduce (ELIÁŠ, 2010).  
 
Uvedomujúc si súčasnú situáciu (exploatácia prírodných zdrojov, pokles biodiverzity, obmedzenosť 
potravinových zdrojov a pod.) sa politici snažia zahrnúť ekosystémové služby do politík a legislatívy. Stávajú sa 
tak súčasťou obchodu (napr. trh s emisiami) (WAAGE, STEWART ET AL. 2008). Trhový prístup však môže 
byť pre ochranu prírody i kontraproduktívny (CHOBOTOVÁ, 2010).  
 
Podľa VATN (2000) trhové mechanizmy a ekonomické hodnotenie ES môžu viesť k posunu myslenia a konania 
človeka od toho, čo sa považuje za všeobecne vhodné a potrebné, k tomu, čo je najlepšie a najvýhodnejšie pre 
neho samého. 
 
Efektívny a udržateľný manažment ekosystémových služieb 
 
Problematika ekosystémov, ich funkcií a služieb je veľmi široká a zložitá už z pohľadu ich samotného 
pochopenia. O to náročnejšie je ich manažovanie. Na Slovensku sú postupne zavádzané modely uplatňované 
v EÚ a zahraničí. Praktické uplatnenie prebieha najmä v sektore lesného hospodárstva, poľnohospodárstva 
a vodného hospodárstva. Pričom ide väčšinou o vybrané služby (KANIANSKA, 2014).  
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Z pohľadu efektívneho manažmentu (MEA, 2015), možno rozlíšiť nasledujúce typy ES:  
 biodiverzita,  
 produkcia potravín a dopad na ekosystémy,  
 služby limnických ekosystémov, 
 drevo, palivové drevo a nedrevné lesné produkty, 
 manažment živín (dusík, fosfor, draslík),  
 ochrana pred povodňami a búrkami, 
 nakladanie s odpadom a jeho detoxikácia,  
 nákazlivé choroby a ekosystémy,  
 zmeny klímy,  
 a služby kultúrneho charakteru.  

 
Hlavným cieľom manažmentu ES je najmä udržanie ich dobréhostavu. Manažment ES je omnoho 
komplikovanejší ako len samotný manažment ekosystémov. Prvé pokusy vedúce k manažovaniu ES odhalili 
komplexnosť a zložitosť takejto úlohy. Pri ich manažmente sa môžu sledovať aj iné ciele(KREMEN, 2005), ako 
napr.:  

 zachovanie existujúceho priaznivého stavu,  
 posilnenie existujúcich funkcií alebo získanie nových, 
 obnova degradovaných alebo zničených služieb, 
 adaptácia na stratené služby.  

 
Pri manažmente ES môžu nastať aj rôzne problémy. Podľa MOLDANA a HÁKA (2010) základným problémom 
manažmentu ES je vzájomná konkurencia medzi rôznymi typmi služieb jednotlivých ekosystémov, medzi 
ktorými je potrebné nájsť rovnováhu. Napríklad pri hospodárení v povodiach vodárenských tokov sa stretávajú 
požiadavky na ochranu vôd s oprávnenými nárokmi poľnohospodárov na čo najväčšiu produkciu. Ďalším 
problémom je stret krátkodobého úžitku a dlhodobého efektu, pričom prírodné procesy majú obvykle dlhodobý 
charakter. Pri manažmente ES sa často stretávajú hľadiská a záujmy rôznych záujmových subjektov (tzv. 
stakeholderov) – napríklad rozdielny pohľad turistu a lesníka na lesnú krajinu či poľnohospodára a turistu na 
poľnohospodársku krajinu a pod.  
V procese rozhodovania je potrebné vyčísliť finančné náklady, ale aj sociálne, politické, kultúrne a ďalšie efekty. 
V procese rozhodovania je najdôležitejšie to, kto má hlavný mandát urobiť záverečné rozhodnutie. Verejná 
správa na všetkých úrovniach má hájiť záujmy širokej verejnosti. Súkromný sektor a podnikatelia sledujú svoje 
vlastné záujmy s dôrazom na ekonomickú efektivitu. Vedecké poznatky a výsledky z výskumov sú často krát 
ignorované (KANIANSKA, 2014).  
 
Medzi základné opatrenia vedúce k dobrému rozhodovaniu možno zaradiť:  
 

 vytvorenie inštitúcií umožňujúcich efektívne koordinované rozhodovacie procesy, 
 posilnenie kompetencií inštitúcií na najnižšej úrovni riadenia, 
 posilnenie participácie na rozhodovacích procesoch v prvotných fázach rozhodovania, 
 redukcia konfliktných situácií vedúcich k negatívnym dopadom na ekosystémy, 
 nútenie podnikov k podávaniu správ o ich environmentálnej výkonnosti,  
 kladenie väčšieho dôrazu na adaptívny manažment (MOLDÁN, HÁK,2010).  

 
Oceňovanie ES predstavuje základný nástroj pre ich efektívny manažment. Veľká časť tovaru a služieb 
poskytovaná ekosystémami bola k dispozícií vždy bezplatne, bez toho, aby existovali ceny, alebo fungovali pre 
ne trhy. V súčasnosti vedci aj politici svoje úsilie preto zameriavajú nato, aby tovar a služby ekosystémov boli 
zahrnuté aj do ekonomických mechanizmov dúfajúc, že to prispeje k ich lepšej ochrane, k efektívnejšiemu 
využívaniu a manažmentu (FORMAN, GORDON, 1993).Oceňovanie ES v súčasnosti patrí do oblasti 
environmentálnej ekonómie. Je to však oblasť dosť citlivá. Oceňovanie prírodného kapitálu či služieb sa musí 
vyrovnať s viacerými aj protichodnými aspektmi, ako je aspekt ekonomický, estetický, ekologický či duchovný. 
Výsledkom oceňovania je cena, pričom vyčíslenie hodnoty konkrétnych ES je náročné. Vo svete bolo 
vytvorených a zavedených mnoho systémov oceňovania ES. Rôzne experimentálne metódy hodnotenia 
netržných prínosov prírody sú založené hlavne na zisťovaní ochoty jednotlivcov platiť za určitú kvalitu 
životného prostredia, prírody a krajiny, či ochoty prijímať (náhrady) za zhoršenie ich kvality. Takéto 
individualistické utilitárne metódy majú mnoho nedostatkov, ktoré vyplývajú napr. z nedostatočného poznania 
dynamiky ekosystémov, z preceňovania, resp. podceňovania niektorých ekosystémových procesov alebo 
z technických dôvodov a pod. 
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Hlavným cieľom oceňovania ES je najmä prispieť k sprehľadneniu významu prírody pre spoločnosť a narovnať 
pokryvenú ekonomiku začlenením ES do rozhodovacích rámcov. Snahou je podpora manažmentu ekosystémov 
s cieľom nielen tŕžiť, ale zabezpečiť aj udržateľné využívanie ekosystémov (VAČKÁŘ, 2010).  
 
Záver 
 
Integrovaný a udržateľný manažment ES je výzvou do budúcnosti. Jeho zavedeniu môže brániť vysoká 
otvorenosť a prepojenosť ekosystémov až do miery znemožňujúcej ich riadenie, ale aj nedostatočné poznanie, 
informovanosť či ignorovanie významu ES. Preto je v súčasnej dobe nutné zamerať zvýšené úsilie na výskum 
ES a vzdelávanie s následným pretavením poznatkov do manažmentu a oceňovania (KANIANSKA, 2014). 
Nezabúdajme, že byť ekologicky vzdelaným znamená porozumieť princípom organizácie ekologických 
spoločenstiev, t. j. ekosystémov a užívať tieto princípy pre vytváranie udržateľných ľudských spoločností. 
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