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tézu potreby diferencovaného prístupu k využívaniu a 

spravovaniu rôznych typov krajiny na základe 

výsledkov národného hodnotenia ES Slovenska.
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Ekosystémové služby

sú považované za príspevok ekosystémov 
(prírodných alebo polo-prírodných) k 
prosperite človeka (kvalite života).

Ekosystémové služby sú závislé na prírodných 
zdrojoch ako sú pôda, vzduch, voda, 
biodiverzita a fauna, ktoré sa celkovo 
označujú za prírodný kapitál.

Ekosystémové služby sú zjednodušene  „úžitkami  
prírody priamo či nepriamo využívanými človekom“ –
vychádzajú z jej štruktúry, procesov a funkcií. 
Prostredníctvom prírody a jej služieb človek 
uspokojuje veľkú časť svojich potrieb, najmä: 

• Základné zdroje potrebné pre prežitie (potrava, voda, 
suroviny...)

• Primeranú kvalitu životného prostredia a jeho zložiek 
(ovzdušie, voda, pôda, biota a biodiverzita...)

• Sociálno-kultúrnu nadstavbu (oddych, vzdelávanie, 
duchovné hodnoty...)
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Vidiecka krajina Slovenska – Land use
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Vidiecka krajina Slovenska

Prírodné typy krajiny



Vidiecka krajina Slovenska

1. Nížinná krajina - 34,4 % územia Slovenska

(16.861,2 km2).

Intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina riečnych rovín a nížinných

pahorkatín, s teplou a suchou klímou, s dominanciou ornej pôdy. 50,2%

obyvateľov SR, hustota 160 obyv./ km2, podiel urbanizovaných území

6,8%. Je najrozšírenejším prírodným typom krajiny Slovenska.

2. Kotlinová krajina nižšieho stupňa - 5,9 % územia

Slovenska (2.898,4 km2).

Intenzívne využívaná poľnohospodársko-sídelná krajina kotlinových

zvlnených rovín a pahorkatín, s mierne teplou a mierne suchou klímou,

s prevahou ornej pôdy a vyšším zastúpením trvalých kultúr na PP. 19,6%

obyvateľov SR, hustota 365 obyv./km2, podiel urbanizovaných území

16,2%.

3. Kotlinová krajina vyššieho stupňa - 3,4 % územia

Slovenska (1.679,2 km2).

Intenzívne využívaná poľnohospodársko-lesná krajina kotlinových

pahorkatín až vrchovín, s mierne chladnou a mierne vlhkou klímou,

s prevahou ornej pôdy a vyšším zastúpením TTP a trvalých kultúr. 6,5%

obyvateľov SR, hustota 208 obyv./km2, podiel urbanizovaných území

8,3%.

4. Príhorská krajina nižšieho stupňa - 11,4 % územia

Slovenska (5.592,5 km2).

Intenzívne využívaná poľnohospodársko-lesná krajina podhorských

pahorkatín až vrchovín, s mierne teplou a mierne vlhkou klímou,

s prevahou ornej pôdy a vyšším zastúpením mozaikových štruktúr na PP.

11,2% obyvateľov SR, hustota 108 obyv./km2, podiel urbanizovaných

území 4,3%.



Vidiecka krajina Slovenska

5. Príhorská krajina vyššieho stupňa - 1,3 % územia

Slovenska (648,6 km2)

Intenzívne využívaná poľnohospodársko-lesná krajina príhorských brázd

a vrchovín, s mierne chladnou a mierne vlhkou klímou, s prevahou TTP

a mozaikových štruktúr na PP. 2,6% obyvateľov SR, hustota 215

obyv./km2, podiel urbanizovaných území 7,7%.

6. Horská krajina nižšieho stupňa - 19,2 % územia

Slovenska (9.394,7 km2)

Intenzívne využívaná lesná krajina vrchovín nižších pohorí, s mierne

chladnou a mierne vlhkou klímou, s relatívne nízkym zastúpením PP s

prevahou TTP a mozaikových štruktúr. 6,8% obyvateľov SR, hustota 39

obyv./km2, podiel urbanizovaných území 2,0%.

7. Horská krajina vyššieho stupňa - 21,7 % územia

Slovenska (10.659,6 km2)

Stredne intenzívne využívaná lesná krajina hornatín stredne vysokých

a vysokých pohorí, s chladnou a vlhkou klímou, s nízkym zastúpením PP s

prevahou TTP. 3,1% obyvateľov SR, hustota 16 obyv./km2, podiel

urbanizovaných území 0,8%.

8. Vysokohorská krajina - 2,6 % územia Slovenska

(1288,4 km2)

Extenzívne využívaná lesná a subalpínska krajina veľhornatín vysokých

pohorí, s veľmi chladnou a veľmi vlhkou klímou, bez poľnohospodárskeho

využitia, s minimálnym osídlením (1 obyv/km2).



Ekosystémové služby Slovenska – 18 ES

Produkčné (zásobovacie) služby  – 5 ES (P1-P5)
Biomasa - poľnohospodárske plodiny Potraviny: poľné plodiny, ovocie a zelenina

Biomasa - drevo a prírodné vlákna
Drevo, vlákna, tráva (trstina, iné plodiny) a pod. na stavebné a technické účely; materiál na 
výrobu poloproduktov (celulóza, prírodné stav. materiály atď.) 

Pitná voda Pitná voda

Úžitková voda Úžitková voda

Voľne žijúca zver / prírodné plodiny
Úžitky z lovnej zveri a rýb (mäso, trofeje, iné...)
Voľné prírodné produkty – lesné plody, hríby, med...

Regulačné služby a podporné ekosystémové funkcie - 5 + 5 ES (R1-R10)
Regulácia kvality ovzdušia Zlepšenie kvality ovzdušia (prach, nečistoty), tlmenie hluku a zápachu

Regulácia kvality vody Zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd

Regulácia erózie a iných prírodných rizík
Zmiernenie účikov geologických rizikových faktorov - napr. škôd spôsobených zosuvmi pôdy, 
eróziou a pod.

Regulácia odtokových pomerov a ochrana pred 
povodňami

Zlepšenie hydrologického režimu, tlmenie povodní, menej škôd spôsobených vodnými tokmi 

Regulácia miestnych klimatických pomerov
Zmiernenie klimatických extrémov, ovplyvňovanie hlavných klimatických ukazovateľov (teplota, 
vlhkosť, vietor)

Regulácia globálnej klímy (zadržiavanie uhlíka) Zmiernenie a spomalenie globálnej zmeny klímy (ukladanie uhlíka a skleníkových plynov)

Podpora druhovej a ekosystémovej diverzity Zlepšenie podmienok pre zachovanie genofondu rastlín a živočíchov

Podpora životných cyklov a procesov -
Opeľovanie 

Zlepšenie podmienok pre reprodukciu rastlinných a živočíšnych spoločenstiev; Opeľovanie, 
rozptyl semien, atď.

Regulácia škodcov a ochorení Zmiernenie rizika šírenia chorôb/škodcov a inváznych/nepôvodných druhov

Podpora tvorby a prirodzeného zloženia pôdy
Zlepšenie bio-geochemických pomienok a pôdnych procesov (dekompozícia, mineralizácia, 
atď.)

Kultúrne služby – 3 ES (C1-C3)
Rekreácia a turizmus - fyzické využívanie prírody 
a krajiny

Osobné (fyzické) úžitky z rekreácie a pozorovania prírody, krajiny, rastlín a živočíchov 

Krajinný ráz a estetika - estetické hodnoty Osobné (duchovné) zážitky z pobytu v prírode a krajine

Prírodné a kultúrne dedičstvo - intelektuálne a 
vedecké hodnoty

Poznatky pre vedu, výskum, vzdelávanie a environmentálnu výchovu





Produkčné ES
• najvyššie hodnoty – časti niektorých pohorí (Strážovské vrchy, 

Veľká Fatra; čiastočne Nízke Tatry, Malé Karpaty, Považský 
Inovec, Slovenský kras). 

• vysoké hodnoty - väčšina nižších a stredných pohorí, 
podhorské oblasti, niektoré časti nížin a kotlín (napr. 
Podunajsko a Žitný ostrov)

• najnižšia kapacita - urbanizované a husto osídlené oblasti, 
menej produkčné a nezalesnené časti nížin a vyššie 
položených kotlín, Tatry a najvyššie časti ostatných vysokých 
pohorí. 







Regulačné a  
podporné ES

• najvyššia kapacita – najmä stredne vysoké pohoria, napr. Biele 
Karpaty, Strážovské vrchy, Vtáčnik, Štiavnické vrchy, M. a V. Fatra, 
časť Slov. Rudohoria, Slov. kras, Čergov, Slanské vrchy, Vých. 
Karpaty, časť nízkych pohorí – M.Karpaty, Považský Inovec, Tríbeč.

• stredná až relatívne vysoká kapacita – ostatné horské územia a 
prevažne zalesnené časti podhorských území

• relatívne nízka kapacita - Borská nížina, okrajové časti vyššie 
položených kotlín, oblasť Latorice a Podunajska. 

• nízka kapacita – ostatné nížinné a kotlinové oblasti s prevahou 
ornej pôdy. 





Kultúrne ES

• najvyššia kapacita – vysoké pohoria Karpát (najmä Vysoké 
a Západné Tatry), z ostatných území Poloniny, Slovenský raj, 
Muránska planina, Slovenský kras, Poľana, Štiavnické vrchy, Malé 
Karpaty

• stredná až vysoká kapacita –väčšina ostatných horských 
a podhorských území, oblasti Podunajska a Latorice

• nízka kapacita - väčšina nížin a centrálne časti kotlín
• najnižšia kapacita – rozsiahle otvorené nížinné a kotlinové 

pahorkatiny



Vzťahy medzi ES a ich 

„zhluky“



Ekosystémové služby vidieckej krajiny - súhrn



Ekosystémové služby vidieckej krajiny - súhrn



Ekosystémové služby vidieckej krajiny



Ekosystémové služby vidieckej krajiny



Nížiny a kotliny Slovenska

1. Nížinná krajina - 34,4 % územia Slovenska

(16.861,2 km2).

Intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina riečnych rovín

a nížinných pahorkatín

2. Kotlinová krajina nižšieho stupňa - 5,9 %

územia Slovenska (2.898,4 km2).

Intenzívne využívaná poľnohospodársko-sídelná krajina kotlinových

zvlnených rovín a pahorkatín

3. Kotlinová krajina vyššieho stupňa - 3,4 %

územia Slovenska (1.679,2 km2).

Intenzívne využívaná poľnohospodársko-lesná krajina kotlinových

pahorkatín až vrchovín

o „monofunkčná“ poľnohospodárska produkčná 

krajina s podpriemernou až nízkou hodnotou 

väčšiny ES

o Potreba posilnenia ostatných ES, zvlášť 

regulačných a podporných

o Vysoké kotliny – z hľadiska ES 

najvýznamnejší typ, relatívne vyrovnané 

„skóre“ ES 



Príhorská krajina Slovenska

4. Príhorská krajina nižšieho stupňa - 11,4 %

územia Slovenska (5.592,5 km2).

Intenzívne využívaná poľnohospodársko-lesná krajina

podhorských pahorkatín až vrchovín

5. Príhorská krajina vyššieho stupňa - 1,3 %

územia Slovenska (648,6 km2)

Intenzívne využívaná poľnohospodársko-lesná krajina príhorských

brázd a vrchovín

o „Polyfunkčná“ poľnohospodársko-lesná krajina s priemernou hodnotou väčšiny 

ES a potenciálom na ich rozumné využívanie

o Je najbližšie ku konceptu „vyváženej“ krajiny spĺňajúcej viaceré rovnocenné 

funkcie a služby

o Hlavná úloha – podpora polyfunkčného využitia, zachovanie „genia loci“ 

tohto typu krajiny



Horská krajina Slovenska

6. Horská krajina nižšieho stupňa - 19,2 % územia

Slovenska (9.394,7 km2)

Intenzívne využívaná lesná krajina vrchovín nižších pohorí

7. Horská krajina vyššieho stupňa - 21,7 % územia

Slovenska (10.659,6 km2)

Stredne intenzívne využívaná lesná krajina hornatín stredne vysokých

a vysokých pohorí

8. Vysokohorská krajina - 2,6 % územia Slovenska

(1288,4 km2)

Extenzívne využívaná lesná a subalpínska krajina veľhornatín vysokých

pohorí

o Prevažne produkčná lesná krajina s veľmi významnými 

mimoprodukčnými funkciami a ES

o Potreba podpory mimoprodukčných funkcií, ktoré 

sú „nenahraditeľné“ inými typmi krajiny

o Špecifický typ krajiny veľkými rozdielmi v potenciáloch 

na plnenie funkcií a služieb 

o Vzhľadom k zraniteľnosti - potreba podpory najmä 

regulačných funkcií a rozumné využívanie 

kultúrnych ES



Aktuálne výzvy pre hodnotenie ekosystémových služieb rôznych typov krajiny

Hlavné okruhy problémov:
o Dopyt po ES: Rozlíšenie produkčných, 

regulačných a podporných, 
kultúrnych ES

o Vyjadrenie reálneho toku ES v krajine

o Porovnanie bilancie ES: kapacita, 
dopyt a tok ES – priestorové a 
funkčné nesúlady (trade-offs)

o Biofyzikálne a ekonomické 
indikátory pre vyjadrenie toku ES 
(proxy-indikátory)

... a nakoniec:

o Implementácia konceptu ES do 
plánovania a rozhodovania –
vrátane platieb za ES?

Slovenská republika 2021+
o Pokračovanie procesu MAES (národná 

skupina pri MŽP SR)

o Začlenenie problematiky ES do 
ekosystémových účtov (MAIA projekt)

APVV projekt: 

o modelové územia v rôznych typoch 
krajiny

plánovanie a
rozhodovanie



Ďakujem za Vašu pozornosť a teším sa na 

diskusiu !!!

Július Bartek:  Krajina pri Vyšnej Boci, 1967
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