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1 Úvod do manažmentu prírodných zdrojov 
 

 

 

Prírodné zdroje môžeme definovať ako čokoľvek, čo pochádza z prírody, a čo môže byť použité 
na výrobu niečoho iného.  

Je to pomerne široká definícia a môže zahŕňať pieseň vtáka, ktorá inšpiruje skladateľa, svetlo 
hviezdy, ktoré využije kapitán lode pri navigácii alebo kameňa na poli farmára. Prvé dva príklady 
predstavujú nemateriálne zdroje, ktorých používanie nemá žiaden vplyv na ich vlastnosti a taktiež im 
nie je možné pripísať ekonomickú hodnotu. Tretí príklad – kameň na poli – je materiálny zdroj, 
ktorého cena je určená vlastnosťami, ktoré ho predurčujú na určité použitie. Jeho cena ako 
stavebného materiálu pri stavbe plota je iná ako napr. ak ide len o kameň, ktorý farmárovi zavadzia 
pri orbe. Ale ak kameň obsahuje zlato, jeho cena sa razom zvýši; teda za predpokladu, že to farmár 
zistí.  

Využívanie nehmotných zdrojov nemení vlastnosti, ktoré ich robia užitočnými, a tiež neznižuje 
ich dostupnosť a možnosti ich použiteľnosti. Tá istá pieseň škovránka môže byť inšpiráciou pre 
ďalšieho skladateľa alebo spôsobí potešenie milovníkovi vtáctva, a žiara hviezdy poskytuje informáciu 
pre stovky kapitánov alebo astronómom poskytuje informácie o vzniku vesmíru.  

Využívanie hmotných zdrojov môže znižovať minimálne niektoré ich úžitkové vlastnosti. Kameň 
využitý pri stavbe plota nemôže byť použitý pri stavbe iného plota, alebo z neho nemôže byť 
vyrobený šperk (v prípade, že obsahuje zlato), bez toho, aby sa prvý plot nezničil. 

Materiálne zdroje pri ich transformácii nezmiznú (neumožňuje to základný fyzikálny zákon 
o zachovaní hmoty a energie), ale ich použiteľnosť na rovnaký účel zaniká. 

Väčšina materiálnych zdrojov je z ekonomického pohľadu považovaná za vzácne, čo vytvára 
základ pre určenie ich ceny. Ale niektoré materiálne zdroje, ako vietor, slnečné žiarenie alebo energia 
prílivu a odlivu, sú tak hojné, že ich vyčerpanie je prakticky nemožné. Ich ekonomická hodnota nie je 
určená ich množstvom, ale nákladmi na ich premenu do foriem, v ktorých môžu byť ďalej využívané 
(napr. prevádzka veternej elektrárne, solárne panely alebo generátory prílivovej elektrárne).    

Široká definícia, ktorú sme uviedli na začiatku teda považuje všetko v materiálnom svete za 
potenciálny prírodný zdroj s teoreticky neobmedzenými možnosťami využitia.  

Keďže prírodné zdroje a ich využívanie predstavujú najvýznamnejšie spojenie medzi životným 
prostredím a ekonomickými aktivitami, zvoľme si presnejšiu definíciu prírodných zdrojov, v ktorej 
budeme uvažovať len skutočne využité prírodné zdroje: Prírodné zdroje sú prírodné aktíva úmyselne 
získavané a upravené ľudskými aktivitami za účelom vytvárania ekonomickej hodnoty. Môžu byť 
merané fyzikálnymi jednotkami  (tony, jouly alebo plocha) ako aj peňažnými jednotkami, 
vyjadrujúcimi ich ekonomickú hodnotu.  

Takáto zúžená definícia umožňuje vytvorenie obmedzeného a pomerne krátkeho zoznamu 
materiálnych zdrojov, pre ktoré existuje určitá účtovná schéma: energie, suroviny, voda a pôda. 

 

 

 

 

Cvičenie 1.1 

Čo rozumieme pod pojmom prírodné zdroje?  



  Manažment prírodných zdrojov 
 

 5 

 

 

 

 

 

- naša existencia je závislá na prírodných zdrojoch – kovy, minerály, palivá, voda, úrodná pôda, 

drevo, čistý vzduch – tie tiež predstavujú vstupy,  ktoré sú životne dôležité pre fungovanie 

ekonomiky. 

- rastúci tlak na prírodné zdroje: 

o  populačný rast: od roku 1938 sa svetová populácia strojnásobila. Dovtedy trvalo 

1000 rokov pre ľudstvo, aby svoj počet zdvojnásobila. 

o  rozvíjajúce sa ekonomiky, ktoré túžia po ekonomickom raste. Napr. v roku 2011 Čína 

samotná spotrebovala 53% svetovej produkcie cementu a 47% železnej rudy.   

- globálna ekonomická kríza, prudký vzostup cien komodít a rastúce uvedomenie si vplyvov 

ľudských aktivít na životné prostredie nás vedú k zamysleniu, či prevládajúci model 

ekonomického rastu – založený na stále rastúcej spotrebe prírodných zdrojov a produkcii 

znečistenia – môže byť udržateľný vo svete s obmedzeným množstvom prírodných zdrojov 

a obmedzenou kapacitou ekosystémov. 
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Cvičenie 1.2 

Prečo by sme sa mali zaoberať problematikou prírodných zdrojov a ich efektívneho využívania? 

 


