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PRIPOMIENKY: 

Pripomienka 

sa vzťahuje k 

(strana, 

odsek): 

Text pripomienky*3 Odôvodnenie pripomienky Vysporiadanie sa 

s pripomienkou*4  

strukture prace 

a k jej 

teoretickym 

vychodiskam 

Predlozena studia je spracovana 

velmi dokladne a kompetentne 

a jej vysledky ponukaju 

transparentne a velmi uzitocne 

podklady pre dalsie diskusie 

o nakladoch  

a prinosoch bezzasahovych 

uzemi v narodnych parkoch, 

s ktorymi sa v zasade 

stotoznujem. Vzhladom na  

zavaznost temy  a jej rastuci 

vyznam,dovolim si napriek tomu 

–alebo prave preto -prispiet do 

diskusie aspon dvomi 

pripomienkami. 

„The economics of protected 

areas“ (PA) je vyskumnou 

oblastou rastuceho vyznamu pre 

ekonomicku geografiu (economic 

geography),ktora moze 

poskytnut i potrebne teoreticke 

zaklady pre predlozenu studiu. 

Dixon-Sherman (1990,1991), 

Mayer –Job (2014) str.75-76 

rozlisuju tri kategorie nakladov 

Dixon,J.A. – Sherman,P.B.(1990): 

Economics of protected areas.A 

new look at benefits and costs. 

Washington, D.C. 

 

Mayer,M. – Job,H.: (2014): The 

economics of protected areas – a 

european perspective.  Zeitschrift 

für Wirtschaftsgeographie, Jg. 58, 

Heft 2-3. S.73-97 

AKCEPTOVANÉ 

 

Úvodná kapitola bola 

doplnená o typy 

jednotlivých nákladov tak 

ako ich uvádza Mayer-

Job. Na seminári bola 

vyriešená otázka 

priamych nákladov. 

 

Bol doplnený odstavec o 

možnostiach 

financovania vzniknutých 

nákladov. Inovatívnym 

formám financovania 

ochrany prírody sa bude 

venovať samostatná 

štúdia IEP. 

 

Nepriame dopady sa nie 

vždy dajú jasne ohraničiť, 

ale v našom prípade sa 

jedná buď o náklady na 

zmluvnú starostlivosť 

                                                           
1 Podľa parametrov analytických výstupov opísaných v materiáli Recenzný postup. 
2 Podľa materiálu Recenzný postup. 
3 Do tabuľky značiť pripomienky zásadného metodologického a obsahového charakteru (nie štylistické či gramatické opravy). 
4 Pripomienka bola akceptovaná / pripomienka nebola akceptovaná a zdôvodnenie/ pripomienka bola čiastočne akceptovaná 
a zdôvodnenie. 
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pre PA: 

-„direct costs,consisting- of 

expenditures for equipment, 

maintenance and management 

of PA 

-indirect costs,made up of 

damagages outside PA caused 

by wildlife from the parks- 

-opportunity costs defined as 

forgone income from alternative 

land use possibilities,for instance 

forestry,mining or infrastructure-

based tourism developnent like 

ski resorts“. 

Podstatna cast v studii 

vycislenych nakladov su typu 

nakladov alternativnych 

moznosti.  Naklady na 

organizacne a kompetencne 

zmeny su v duchu vyssie 

uvedenej klasifikacie priame 

naklady, „ktore nebudu mat 

menej vyrazny vplyv  

v nárazníkovej zóne, 

alebo o náklady, ktoré sa 

prejavia v štátnych 

orgánoch 

a organizáciách pri 

menšej výmere 

obhospodarovaného 

lesa. 

 na statny rzpocet“ (str.24). 

Vynara sa otazka,ci su v kapitole 

4 uvedene  vsetky  prevadzkove 

alebo priame naklady 

bezzasahovych zon? 

V suvislosti s dopadmi na statny 

rozpocet (pri vykupe pozemkov 

a pri priamych nakladoch) sa 

dalej vynara otazka zdrojov 

krytia tychto nie nizkych 

nakladov vzhladom na mozne 

implikacie pre ekonomiku 

(potreby dodatocnych zdrojov 

alebo zmena struktury vydavkov 

v statnom rozpocte)    

Podrobnejsie vyclenenie 

nepriamych nakladov v duchu 

vyssie uvedenej definicie by som 

tiez povazoval za uzitocne. 

Vyssie uvedene clenenie 

nakladov sa mi javi zmysluplne 

a uzitocne z hladiska  rozlicnych 

moznosti ich kontroly resp. 

modifikacii a pre ich vyuzitie pre 

pripadnu analyzu nakladov 

a prinosov  PA. ( v boxe 3 

uvedeny uspech Bavorskeho 
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lesa je uz pekny priklad analyzy 

nakladov a prinosov). 

stranam 20-

21;dopady na 

drevospracujuci 

priemysel (box 

7) 

V zasade sa zhodujem 

s predlozenymi uzavermi 

studie,s osobitnym dorazom na 

mozny vplyv na celkovu 

zamestnanost v lesnom 

hospodarstve. Avsak  pri 

sucasnej vysokej delbe prace 

a teda silnej previazanosti medzi 

jednotlivymi odvetviami 

narodneho hospodarstva 

povazujem za potrebne pri 

analyze dopadov na 

zamestnanost zobrat tieto 

zavislosti do  uvahy  Input –

output tabulky nam k tomu 

poskytuju potrebne informacie, 

najmä o rozdeleni produkcie 

medzi vyrobnou spotrebou 

a konecnym dopytom 

(zahrnujucim i vyvoz) a teda 

vypovede na strane 21 by bolo 

potrebne  a uzitocne doplnit 

resp. overit o vypocty na baze 

input-output modelu (tzv. output 

–to- output 

multiplikatory),pretoze v studii 

uvedene vysledky nezohladnuju 

nepriame efekty generovane 

drevospracujucim 

priemyslom,ktore mozu byt 

signifikantne. 

 AKCEPTOVANÉ 

 

Doplnili sme celú jednu 

kapitolu o zamestnanosti, 

ktorú odhadujeme na 

základe navrhovaných 

input-output tabuliek. 

Konkrétne používame 

output-to-output model 

pri sektore ťažby dreva 

a jeho dodávateľských 

sektoroch aa cenový 

input-output model pri 

hodnotení intenzity 

vplyvu na 

drevospracujúci priemysl. 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 






