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Abstrakt  

Prijatím aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity pre roky 2012-2020 sa 

Slovenská republika zaviazala k plneniu určitých cieľov – jedným z nich je aj mapovanie a 

hodnotenie ekosystémov a ich služieb. Proces prípravy pilotného hodnotenia bol dlhodobý 

a výsledkom je publikácia „Katalóg ekosystémových služieb Slovenska“. Katalóg obsahuje 

základné informácie o vybraných ekosystémových služieb vrátane hodnotenia kapacity aj 

prostredníctvom spracovania priestorových údajov a mnohé ďalšie komplexné informácie 

týkajúce sa tejto problematiky. Súčasťou procesu je aj progres v navrhovanom kvalitatívnom 

hodnotení zohľadňujúci stav zachovania ekosystémov. 
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Abstract  

By adopting the updated National Biodiversity Strategy for 2012-2020, the Slovak Republic is 

committed to fulfil certain objectives - one of which is the mapping and assessment of 

ecosystems and their services. The process of preparation of the pilot evaluation was long-

term process and resulted in the publication “Catalogue of Ecosystem Services of Slovakia”. 

The catalogue contains basic information on selected ecosystem services, including capacity 

evaluation by using spatial data processing and many other comprehensive information 

sources. The process also includes progress in the proposed qualitative assessment taking into 

account the conservation status of ecosystems. 
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Úvod 

Ekosystémové služby (ES) sú pomerne novým vedecko-aplikačným konceptom zameraným 

na hodnotenie a ocenenie významu prírodných zdrojov, ekosystémov, ich funkcií a v 

konečnom dôsledku aj služieb, ktoré príroda poskytuje ľuďom nielen v konkrétnych 

územiach, ale aj v globálnej mierke (MEDERLY & ČERNECKÝ et al. 2019). Najjednoduchšia 

definícia ES hovorí, že „ekosystémové služby sú priame a nepriame príspevky ekosystémov k 

ľudskému blahobytu“ (TEEB 2010). Proces hodnotenia  a globálna popularizácia konceptu 

ES začala prijatím komplexného projektu Millenium Ecosystem Assessment (MEA) v roku 

2001 a pokračovala veľkým množstvom štúdií a výskumov. Požiadavky a dlhodobé ciele pre 

hodnotenie a udržateľné využívanie ES ukladajú členským štátom aj medzinárodné stratégie 

ako  Convention on Biological Diversity (CBD) alebo The Strategic Plan for Biodiversity 

2011-2020. Slovenská republika sa prijatím aktualizovanej národnej stratégie ochrany 

biodiverzity pre roky 2012-2020 zaviazala k plneniu určitých cieľov, medzi ktorými je aj 

mapovanie a hodnotenie ekosystémov a ich služieb.  

Príspevok je pripravený predovšetkým na základe výsledkov „Katalógu ekosystémových 

služieb Slovenska“ (MEDERLY & ČERNECKÝ et al. 2019) a pripravovanej monografie 

„Komplexné hodnotenie ekosystémových služieb v Slovenskej republike“ (ČERNECKÝ et al. 

2019a). 

 

Materiál a metódy 

Pilotné hodnotenie ES Slovenka vychádza z doterajšieho procesu hodnotenia ekosystémov 

a ich služieb v Európe a procesu MAES v SR. Na vyjadrenie relatívnej kapacity krajiny pre 

poskytovanie ES bol vytvorený jednotný postup, založený najmä na biofyzikálnych 

priestorovo vyjadrených údajoch. Výsledkom hodnotenia kapacity krajiny je relatívna 

stupnica v škále 0-100, kde 0 znamená minimálnu a 100 maximálnu vhodnosť územia na 

poskytovanie ES v rámci celého územia Slovenska. Číselné hodnoty je možné klasifikovať 

a interpretovať nasledovne: minimálna až malá, podpriemerná, priemerná, nadpriemerná, 

veľká až veľmi veľká kapacita krajiny na poskytovanie ES. Súbežne boli vytvorené mapové 

podklady a databázové údaje pre vyhodnotenie kapacity krajiny na poskytovanie ES 

v jednotnej forme, pochádzajúce z relevantných dát dostupných v mapových a údajových 

databázach organizácií - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav krajinnej ekológie 

Slovenská akadémia vied a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, v niektorých 

prípadoch z dostupných zdrojov Slovenskej agentúry životného prostredia či Slovenského 

hydrometeorologického ústavu. Výsledné mapy ES pre územia Slovenska obsahujú približne 



49 000 pixelov s individuálnymi hodnotami pre jednotlivé ES. Grafická prezentácia máp  

jednotne zobrazuje relatívnu kapacitu krajiny na poskytovanie danej ES s 5-stupňovou 

legendou rozdelenou podľa početnosti výskytu. Ku kľúčovým vrstvám, ktoré boli použité, 

patria najmä mapa súčasnej krajinnej štruktúry a jej interpretácie, mapa ekosystémov 

(ČERNECKÝ et al. 2019b) a z nej odvodené charakteristiky, podklady o lesoch Slovenska, 

údaje o chránených územiach, digitálny model reliéfu, podklady o vlastnostiach pôdy. 

Detailnosť a využiteľnosť podkladov je na úrovni mierky 1:10 000 až 1: 25 000. Doplnkové 

podklady sú zamerané na vyjadrenie dôležitých klimatických a hydrologických údajov, kde je 

presnosť na úrovni mierky približne 1:50 000 (MEDERLY & ČERNECKÝ et al. 2019). 

 

Pre hodnotenie ES Slovenska je možné použiť aj ekosystémový prístup (ČERNECKÝ et al. 

2019a), ktorým je možno vyjadriť poskytovanie služieb ekosystémami na základe ich stavu, 

pretože len ekosystémy v priaznivom stave sú schopné poskytovať služby v plnej miere. Pre 

vyjadrenie potenciálu, reálneho poskytovania a kombinácie poskytovania a dopytu po ES boli 

využité upravené produkčné matice (BURKHARD et al. 2014) v škále indexov 1 až 5 (nízky až 

veľmi vysoký potenciál) alebo v prípade spotreby/dopytu určitých služieb -1 až -5 (nízky až 

veľmi vysoký dopyt). Potenciálne poskytovanie ES predpokladá, že všetky ekosystémy sú 

v priaznivom stave a poskytujú služby v plnej miere a kvalite. Poskytovanie ES zohľadňuje 

stav ekosystémov, ktorý bol vyhodnotený napr. v prípade nelesných biotopov z údajov  

z monitoringu v teréne, z vyhodnotenia pre správu podľa článku 17 smernice o biotopoch za 

obdobie rokov 2007 – 2012, modelovaním a taktiež za využitia údajov o sekundárnej sukcesii 

a iných ohrozeniach, v prípade lesných biotopov z údajov ako odlesnenie, kalamita, vek 

porastu a mnohých ďalších.  

 

Výsledky  

Regulácia kvality ovzdušia 

Regulácia kvality ovzdušia je ES, ktorá spočíva predovšetkým v tlmení/transformácii účinkov 

znečistenia ovzdušia na ekosystémy a ľudí.  Vzhľadom k fyzikálno-chemickej povahe 

procesov spojených s touto ES sú na jej hodnotenie používané najmä biofyzikálne metódy 

ako napr. nástroje InVEST a ARIES alebo využitie indikátorov zelená infraštruktúra 

v mestách, obsah polutantov v atmosfére a i. Ako kľúčové vstupné údaje pre hodnotenie 

kapacity krajiny (tab. 1) pre poskytovanie tejto ES boli použité mapa súčasnej krajinnej 

štruktúry a druhové zloženie,  štruktúra a stav lesných porastov a ďalšie, ktoré sú uvedené v 

tab. 1 (MEDERLY & ČERNECKÝ et al. 2019). 



Tab. 1. Vstupné údaje pre hodnotenie kapacity, dopytu a toku ES regulácia kvality ovzdušia (zdroj: 

MEDERLY & ČERNECKÝ et al. 2019) 

Vstupné 

údaje/ES 
Regulácia kvality ovzdušia 

Kapacita 

Mapa súčasnej krajinnej štruktúry – reklasifikácia podľa vhodnosti na 

poskytovanie ES 

Druhové zloženie, štruktúra a stav lesných porastov (Klasifikácia, Porastové typy, 

vek porastov) 

Objem biomasy v krajine – Leaf Area Index  

Dopyt 

Kvalita ovzdušia v regióne – znečistené oblasti, koncentrácie hlavných 

znečisťujúcich látok  

Počet obyvateľov obce / regiónu 

Rekreačné územia, špeciálne oblasti dopytu  

Tok 
Reálny účinok vegetácie -  miera zlepšenia kvality ovzdušia 

Počet obyvateľov v dosahu pôsobenia ES   

 

Z hľadiska kapacity pre poskytovanie ES regulácia kvality ovzdušia na Slovenku sú 

jednoznačne najvýznamnejšie lesné ekosystémy, ktoré dominujú v oblasti stredného 

Slovenska (obr. 1). Po zhodnotený stavu ekosystémov Slovenska, lesné ekosystémy stále 

dominujú v poskytovaní tejto ES (zelený krúžok v tab. 2) a priemerný index poskytovania 

služby sa znížil len nevýrazne, oproti potenciálu, ktorý predpokladá, že všetky ekosystémy sú 

v priaznivom stave. Pretože výmera lesných porastov v roku 2017 predstavovala 1,9 mil. 

hektárov, t. j. vyše 40 % z rozlohy Slovenska, možno konštatovať, že lesnatá krajina má 

najvyšší podiel na poskytovaní regulácie kvality ovzdušia. Ostatné ekosystémy sú z 

celoslovenského pohľadu málo významné. V zastavanom území je jednoznačne najväčší 

dopyt po tejto ES a aj jej najvyššia spotreba (čierny krúžok v tab. 2) Lesné ekosystémy sú 

teda kľúčové ako z hľadiska kvality poskytovania tejto ES, tak aj z hľadiska celkovej výmery 

ekosystémov na Slovensku. Juh západného a východného Slovenska, na ktorom dominuje 

orná pôda je výrazne chudobnejší na produkciu tejto ES (MEDERLY & ČERNECKÝ et al. 2019, 

ČERNECKÝ et al. 2019a). 

 



 

Obr. 1. Kapacita krajiny na poskytovanie ES regulácia kvality ovzdušia (zdroj: MEDERLY & ČERNECKÝ 

et al. 2019); vyjadrenie kapacity krajiny pre poskytovanie ES: červená farba - minimálna až malá, 

oranžová - podpriemerná, žltá – priemerná, svetlozelená – nadpriemerná, zelená - 

veľká až veľmi veľká 

 

Tab. 2. Vyjadrenie potenciálu, produkcie a produkcie/dopytu vo vzťahu k poskytovaniu ES regulácia 

kvality ovzdušia rozdelené podľa ekosystémov kategorizovaných na úrovni EUNIS 1: červený krúžok – 

veľmi nízky až zanedbateľný, žltý krúžok – nízky až stredný, zelený – vysoký až veľmi vysoký, čierny 

krúžok – dopyt výrazne prevyšujúci produkciu (zdroj: ČERNECKÝ et al. 2019a) 

 

 

Kategória ekosystému (EUNIS level 1) POTENCIÁL PRODUKCIA
PRODUKCIA/

DOPYT

C - Povrchové vodné ekosystémy 0,02 0,02 0

D - Mokrade, rašeliniská, vrchoviská a slatiny 0 0 0

E - Trávinno-bylinné ekosystémy 0 0 -0,1

F - Xerotermné a kríčkové ekosystémy 0,61 0,61 0

G - Lesy a lesné ekosystémy 4,99 3,92 3,92

H - Skalné ekosystémy 0 0 0

I - Orná pôda, záhrady, sady, vinice 1,03 1,03 0

J - Zastavané územia - sídla, priemyslené oblasti 0 0 -4,8

X - Komplexy biotopov 0,86 0,86 -0,26



Regulácia miestnej klímy 

Ekosystémovú službu regulácia miestnej klímy možno charakterizovať ako schopnosť 

ekosystémov regulovať teplotu a poskytovať tieň, podporovať proces evapotranspirácie, 

regulovať množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia, čiastočne regulovať priestorovú 

distribúciu mikroklimatických faktorov ako napr. vietor, zrážky a tlmiť účinky napr. imisií, 

prašnosti, hluku. Tieto súbežne pôsobiace faktory vplývajú pozitívne na ľudí, najmä 

v mestách a zvyšujú ich blahobyt. Pri hodnotení tejto ES môžu byť použité najmä 

biofyzikálne metódy s využitím indikátorov rôznych klimatických parametrov (teplota, 

zrážky, evapotranspirácia, zatienenie, vietor a i.), FAPAR (Fraction of Absorbed 

Photosynthetically Active Radiation), ale do určitej miery aj ekonomické (pr. benefit transfer) 

a socio-kultúrne metódy. Medzi kľúčové vstupné údaje pre hodnotenie kapacity krajiny pre 

poskytovanie tejto ES patrili mapa súčasnej krajinnej štruktúry a druhové zloženie,  štruktúra 

a stav lesných porastov a iné uvedené v tab. 3. Okrem údajov pre hodnotenie kapacity 

slovenských ekosystémov pre poskytovanie ES regulácia miestnej klímy, tab. 3 obsahuje aj 

ukazovatele využiteľné pre hodnotenie dopytu a reálneho využívania ES (MEDERLY & 

ČERNECKÝ et al. 2019). 

 

Tab. 3. Vstupné údaje pre hodnotenie kapacity, dopytu a toku ES regulácia miestnej klímy (zdroj: 

MEDERLY & ČERNECKÝ et al. 2019) 

Vstupné 

údaje/ES 
Regulácia miestnej klímy 

Kapacita 

Mapa súčasnej krajinnej štruktúry – reklasifikácia podľa vhodnosti na 

poskytovanie ES 

Druhové zloženie, štruktúra a stav lesných porastov (Klasifikácia, Porastové typy, 

vek porastov) 

Klimatické údaje-  globálne slnečné žiarenie a priem. teplota vegetačného obdobia 

FAPAR (ukazovateľ fotosyntetickej aktivity vegetácie) 

NDVI (ukazovateľ podielu vegetácie v území) 

Dopyt 

Klimatická klasifikácia územia  – oblasti s najvyššími teplotami a slnečným 

žiarením, nedostatočne vlahovo zabezpečené 

Klasifikácia podľa počtu obyvateľov obce / regiónu 

Špeciálne oblasti dopytu  - obytné územia, centrá miest, rekreačné územia, 

Tok 

Reálny účinok vegetácie -  miera zlepšenia parametrov miestnej klímy (teploty, 

žiarenie, zatienenie, vlhkosť vzduchu) 

Počet obyvateľov v dosahu pôsobenia ES   

 

Reguláciu miestnych klimatických pomerov v rámci SR poskytujú predovšetkým lesné 

ekosystémy (tab. 4) , podobne ako v prípade ES regulácia kvality ovzdušia je to z dôvodu ich 



kvantity v rámci republiky, ale aj chráneným územiam, ktoré boli vyhlásené na ich ochranu. 

Najkvalitnejšie biotopy z hľadiska poskytovania regulácie miestnych klimatických pomerov 

sú prirodzené lesné porasty a lesy v dobrom stave (druhové zloženie, veková štruktúra) - 

výmera takýchto kvalitných lesov však na Slovensku klesá, o čom vypovedá aj hodnota 

satelitných vegetačných indexov. Z údajov v tab. 4 je možno povedať, že skoro všetky 

ekosystémy poskytujú (potenciálne poskytovanie - ekosystémy v priaznivom stave 

a  produkcia - ekosystémy po zohľadnený ich stavu) túto ES, nelesné spoločenstvá, 

poľnohospodárska krajina, vodné ekosystémy a mokrade, v nízkej až strednej miere/hodnote. 

Pre hodnotenie mikroklimatických podmienok je potrebné brať do úvahy aj kvantitatívne 

zastúpenie jednotlivých typov ekosystémov na Slovensku, nielen ich kvalitu. Medzi hlavné 

typy krajiny/ekosystémov Slovenska, ktoré poskytujú reguláciu miestnej klímy považovať 

najmä lesy a ostatné prvky trvalej vegetácie, mokrade (rašeliniská, slatiny a ostatné mokrade), 

vodné plochy, toky a brehové porasty, v obmedzenej miere aj trávne porasty - lúky a pasienky 

a subalpínske a alpínske spoločenstvá.  

 

Obr. 2. Kapacita krajiny na poskytovanie ES regulácia miestnej klímy (zdroj: MEDERLY & ČERNECKÝ 

et al. 2019); vyjadrenie kapacity krajiny pre poskytovanie ES: červená farba - minimálna až malá, 

oranžová - podpriemerná, žltá – priemerná, svetlozelená – nadpriemerná, zelená - 

veľká až veľmi veľká 

 



Výmera travinno-bylinných biotopov zohráva významnú úlohu, pretože práve kvôli jej 

významnému zastúpeniu ju možno po zohľadnení spotreby/dopytu pokladať za druhú 

najvýznamnejšiu kategóriu ekosystémov po lesných ekosystémoch. Dopyt po tejto ES je 

výrazne vyšší ako produkcia a to v mestách a priemyselných oblastiach ako možno vidieť na 

obr. 2 (MEDERLY & ČERNECKÝ et al. 2019, ČERNECKÝ et al. 2019a). 

 

Tab. 4. Vyjadrenie potenciálu, produkcie a produkcie/dopytu vo vzťahu k poskytovaniu ES regulácia 

miestnej klímy rozdelené podľa ekosystémov kategorizovaných na úrovni EUNIS 1: červený krúžok – 

veľmi nízky až zanedbateľný, žltý krúžok – nízky až stredný, zelený – vysoký až veľmi vysoký, čierny 

krúžok – dopyt výrazne prevyšujúci produkciu (zdroj: ČERNECKÝ et al. 2019a) 

 

 

Regulácia globálnej klímy 

Regulácia globálnej klímy je jednou z najdôležitejších ES, ktorá vychádza zo schopnosti 

ekosystémov absorbovať oxid uhličitý prostredníctvom procesu sekvestrácie, ale aj iných 

biogeochemických a biofyzikálnych procesov. Na rozdiel od lokálnej regulácie klímy je 

poskytovaná vo vyššej intenzite, pretože je viazaná na národné komplexy ekosystémov. 

Regulácia globálnej klímy napomáha pri zmierňovaní dôsledkov klimatickej zmeny a 

zachovať pre človeka priaznivé chemické a fyzikálne zloženie atmosféry. Na hodnotenie tejto 

ES sú najčastejšie využívanie biofyzikálne metódy ako napr. nástroje InVEST, ARIES či 

merateľný indikátor zásoba uhlíka. Pre pilotné hodnotenie kapacity územia Slovenska boli 

ako základ použité mapa súčasnej krajinnej štruktúry, druhové zloženie a štruktúra lesných 

porastov a ako koeficient pre spresnenie ich hodnoty bol využitý ukazovateľ FAPAR 

vyjadrujúci mieru fotosyntetickej aktivity vegetácie (tab. 5). Základné ukazovatele, ktoré je 

Kategória ekosystému (EUNIS level 1) POTENCIÁL PRODUKCIA
PRODUKCIA/

DOPYT

C - Povrchové vodné ekosystémy 1,18 1,07 1,04

D - Mokrade, rašeliniská, vrchoviská a slatiny 2,09 1,94 1,94

E - Trávinno-bylinné ekosystémy 1,91 1,86 1,77

F - Xerotermné a kríčkové ekosystémy 2,17 2,13 0,3

G - Lesy a lesné ekosystémy 4,99 3,92 3,91

H - Skalné ekosystémy 0,01 0,01 0,01

I - Orná pôda, záhrady, sady, vinice 2 2 -0,03

J - Zastavané územia - sídla, priemyslené oblasti 0 0 -4,46

X - Komplexy biotopov 1,83 1,83 0,71



možné použiť pre budúce vyjadrenie úrovne dopytu, reálneho poskytovania, resp. využívania 

tejto ES sú uvedené v tab. 5 (MEDERLY & ČERNECKÝ et al. 2019). 

 

Tab. 5. Vstupné údaje pre hodnotenie kapacity, dopytu a toku ES regulácia globálnej klímy (zdroj: 

MEDERLY & ČERNECKÝ et al. 2019) 

Vstupné 

údaje/ES 
Regulácia globálnej klímy 

Kapacita 

Mapa súčasnej krajinnej štruktúry – reklasifikácia podľa vhodnosti na 

poskytovanie ES 

Druhové zloženie a štruktúra lesných porastov (klasifikácia, porastové typy, vek 

porastov) 

FAPAR (ukazovateľ fotosyntetickej aktivity vegetácie) 

Klasifikácia pôd na základe obsahu organických látok a hĺbky pôdy 

Dopyt 

Špeciálne oblasti dopytu  - obytné územia, miesta spotreby uhlíka 

(poľnohospodárska krajina) 

Klasifikácia podľa počtu obyvateľov obce / regiónu 

Tok 
Reálna miera poskytovania ES -  viazanie uhlíka vo vegetácii a pôdach  

Počet obyvateľov v dosahu pôsobenia ES 

 

Lesné ekosystémy pokrývajú značnú časť Európy a preto je ich podiel na regulácii globálnej 

klímy najmarkantnejší. Stromy a ostatná drevitá vegetácia cez svoje asimilačné orgány 

spracovávajú a ukladajú veľké množstvo uhlíka. Väčšie zásoby organického uhlíka produkujú 

už len rašeliniská. Lúky a pasienky, alpínska vegetácia, brehové porasty sa podieľajú 

z hľadiska výmery a zastúpenia vegetácie na poskytovaní ES v nižšej intenzite (tab. 6), ale sú 

dôležité z hľadiska kvantity. Z tohto dôvodu majú najvyšší index poskytovania i produkcie, 

podľa tab. 6, ekosystémy s veľkou výmeru a to lesy a lesné ekosystémy a trávinno-bylinné 

ekosystémy. Oproti predošlým dvom službám, aj poľnohospodárska krajina na Podunajskej 

nížine má priemerné poskytovanie ES (žltá farba na obr. 3) a to vďaka najkvalitnejším 

pôdam, ktoré sú schopné ukladať významné zásoby uhlíka. Z hľadiska kvality aj kvantity 

poskytovania tejto ES dominujú lesné ekosystémy, pričom majú aj vysoký potenciál, aj 

hodnotu samotného poskytovania tejto ES a zároveň vysokú kvantitu. Orná pôda je 

ekosystémom, pri ktorom predovšetkým po zohľadnení výmery na Slovensku sa predpokladá 

výrazne vyššia spotreba tejto ES, ako je jej produkcia týmto ekosystémom. Zastavané územie 

taktiež neprodukuje túto ES, pričom jej spotreba je jednoznačná a to vo vysokej miere. 

Kvalitatívne najvýznamnejšie zásoby uhlíka vo forme ukladaných organických zvyškov na 

Slovensku, poskytujú rašelinné biotopy, na ktorých ochranu boli vyhlásené viaceré 

maloplošné chránené územia. Tak ako v prípade predchádzajúcej ES, najkvalitnejšie biotopy 

z hľadiska poskytovania tejto ES sú lesné porasty v dobrom stave (tab. 6), ktoré sa nachádzajú 



predovšetkým v chránených územiach (MEDERLY & ČERNECKÝ et al. 2019, ČERNECKÝ et al. 

2019a). 

 

 

Obr. 3. Kapacita krajiny na poskytovanie ES regulácia globálnej klímy (zdroj: MEDERLY & ČERNECKÝ 

et al. 2019); vyjadrenie kapacity krajiny pre poskytovanie ES: červená farba - minimálna až malá, 

oranžová - podpriemerná, žltá – priemerná, svetlozelená – nadpriemerná, zelená - 

veľká až veľmi veľká 

 

Diskusia 

Hodnotenie vybraných ES je pilotné a je dôležité v ňom ďalej pokračovať. Autori publikácie 

„Katalóg ekosystémových služieb Slovenska“ nadväzujú na problematiku hodnotenia 

a oceňovania ekosystémových služieb, pre ktoré je nenahraditeľným podkladom aj mapa 

ekosystémov Slovenka (ČERNECKÝ et al. 2019b) a to v pripravovanej monografii 

„Komplexné hodnotenie ekosystémových služieb v Slovenskej republike“ (ČERNECKÝ et al. 

2019a). Je potrebné, aby do hodnotenia ES na Slovensku boli zapojené a spolupracovali 

všetky sektory od vodohospodárskeho, poľnohospodárskeho či ochranu prírody a i. 

 

 

 



Tab. 6. Vyjadrenie potenciálu, produkcie a produkcie/dopytu vo vzťahu k poskytovaniu ES regulácia 

globálnej klímy rozdelené podľa ekosystémov kategorizovaných na úrovni EUNIS 1: červený krúžok – 

veľmi nízky až zanedbateľný, žltý krúžok – nízky až stredný, zelený – vysoký až veľmi vysoký, čierny 

krúžok – dopyt výrazne prevyšujúci produkciu (zdroj: ČERNECKÝ et al. 2019a) 

 

 

 

V svetových vedeckých štúdiách a článkoch sú rôzne procesy a postupy hodnotenia 

a oceňovania ES, ktoré je možné prevziať pri ďalšom hodnotení v SR. Príklad je možné 

zobrať z Českej republiky, kde bolo vypracované integrované hodnotenie ES a ich vyjadrenie 

v monetárnych jednotkách (FRÉLICHOVÁ et al. 2013, VAČKAŘ et al. 2014). V budúcnosti je 

vhodné zamerať ďalšie hodnotenie na spresnenie aktuálnych údajov, pripraviť viac štúdií na 

lokálnej úrovni a venovať sa aj problematike dopytu/spotreby ES. Výhodou použitých 

prístupov pre prvé pilotné hodnotenie je ich možná opakovateľnosť v budúcnosti pri využití 

už dostupných údajov. Nevýhodou uvedených postupov je na druhej strane určitá miera 

skreslenia výsledkov oproti realite. Niektoré časti pripraveného hodnotenia sú však 

jednoduché na aplikáciu. Pri podrobnejšom hodnotení je potrebné mať detailné podklady 

a využitá mapa ekosystémov vyžaduje postupné overovanie v teréne prostredníctvom 

verifikácie biotopov expertmi. Časovo a finančne náročný zber údajov priamo v teréne je 

dlhodobým procesom, ktorý prináša mnoho úskalí. Do budúcna je potrebné uvažovať 

o automatizovanejšom procese založenom na vyhodnotení satelitných snímkov.  

 

 

 

Kategória ekosystému (EUNIS level 1) POTENCIÁL PRODUKCIA
PRODUKCIA/

DOPYT

C - Povrchové vodné ekosystémy 0,27 0,25 0,98

D - Mokrade, rašeliniská, vrchoviská a slatiny 2,13 2 1,94

E - Trávinno-bylinné ekosystémy 4,71 4,66 1,58

F - Xerotermné a kríčkové ekosystémy 1,78 1,74 0,74

G - Lesy a lesné ekosystémy 4,99 3,92 2,92

H - Skalné ekosystémy 0 0 -0,01

I - Orná pôda, záhrady, sady, vinice 1,03 1,03 -0,9

J - Zastavané územia - sídla, priemyslené oblasti 0 0 -3,16

X - Komplexy biotopov 1,08 1,08 -0,32



Záver 

Doterajší postup výrazne posilnil situáciu v hodnotení ES na Slovensku. Ďalšia etapa 

hodnotenia ES by mala byť zameraná na hodnotenie dopytu po ES, ich reálneho toku 

v krajine a v neposlednom rade aj na ekonomické hodnotenie ES. Pre tento účel by boli 

vhodné i prípadové štúdie z rôznych území, uskutočnené v rôznych mierkach a rôznymi 

metodickými postupmi, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu hodnoteniu ES na národnej úrovni 

(MEDERLY & ČERNECKÝ et al. 2019). 
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