Príloha č. 4

Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám,
sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte
ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie
domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov
alebo zníženie výdavkov:

Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:

Úprava hraníc nárazníkovej zóny komponentov lokality
UNESCO umožní zníženie výdavkov vybraných
domácností vlastníkov dotknutých pozemkov, nakoľko je
možnosť čerpať podporu na plnenie mimoprodukčných
funkcií lesov podľa vyhlášky č. 226/2017 Z. z. Zároveň
v prípade porastov, ktorých hospodárske využívanie nie je
ekonomicky rentabilné a pri ktorých dôjde k zvýšeniu
stupňa ochrany (teda k obmedzeniu bežného
obhospodarovania v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.
ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov),
vznikne vo vybraných prípadoch nárok na náhradu za toto
obmedzenie.
Úprava hraníc slovenských komponentov lokality
UNESCO môže sekundárne prispieť k vytvoreniu nových
pracovných, resp. podnikateľských príležitostí v oblasti
služieb (vrátane oblasti cestovného ruchu). V prípade, že
miestne zainteresované subjekty tieto príležitosti využijú,
tak môže sekundárne dôjsť aj k zvýšeniu príjmov
domácností. Schválenie finálnej úpravy hraníc zároveň
prispeje k zachovaniu prírodných hodnôt územia a zvýši
právnu istotu, ktorá je nevyhnutná pre realizovanie
projektov a aktivít v danej lokalite. Doriešenie otázky
hraníc taktiež prispeje k možnosti naplno realizovať
potenciál značky UNESCO, ktorá je celosvetovo
prestížnym ocenením a medzinárodne využívaným
stimulom pre aktivity v oblasti cestovného ruchu.
Sú to najmä vlastníci, správcovia a užívatelia dotknutých
pozemkov v slovenskej časti lokality UNESCO.

Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie
domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov
alebo zvýšenie výdavkov:

V prípade,
že
dôjde
k obmedzeniu
bežného
obhospodarovania a vlastníci/užívatelia predmetných
pozemkov nebudú požadovať alebo môcť využiť tieto
príležitosti a dôjde len k obmedzeniu bez následnej
kompenzácie, dôjde k negatívnym vplyvom.

Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:

Sú to najmä vlastníci, správcovia a užívatelia dotknutých
pozemkov v slovenskej časti lokality UNESCO.

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby
alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:

X

Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny
jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Priemerný rast príjmov je ťažké vyčísliť, nakoľko bude
závisieť od toho, v akej miere budú vlastníci požadovať,
resp. v akej miere si budú môcť uplatniť náhradu za
obmedzenie bežného obhospodarovania. Tento vplyv sa
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Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:

V prípade významných vplyvov na príjmy alebo
výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku
chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na
chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby,
podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových
výdavkoch/príjme):

týka neštátnych subjektov. Pozitívny vplyv na štátne
subjekty môže nastať v prípade využitia prostriedkov EÚ
fondov. Alternatívou je aj finančný príspevok. Pozitívne
ovplyvnení môžu byť návrhom aj obyvatelia ekonomicky
aktívni v sektore cestovného ruchu, a to nielen priamo
v lokalite UNESCO, ale aj v širšom regióne.
Priemerná suma je rovnaká ako pri pozitívnych vplyvoch –
v prípade,
že
dôjde
k obmedzeniu
bežného
obhospodarovania, ale subjekty sa nebudú uchádzať
o náhradu.
Celkový počet subjektov s potenciálnym vplyvov je
náročné kvantifikovať – ide predovšetkým o vlastníkov
a obhospodarovateľov lesných pozemkov, sekundárne však
môžu byť návrhom pozitívne ovplyvnení obyvatelia
ekonomicky aktívni v sektore služieb (vrátane služieb
viazaných na cestovný ruch), a to nielen priamo v lokalite
UNESCO, ale aj v širšom regióne.
Vzhľadom na náročnosť vyčíslenia počtu dotknutých
subjektov táto skupina nebola kvantifikovaná.
X

4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a
službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú,
geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
Návrh úpravy hraníc slovenskej časti lokality UNESCO má
 sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, predpokladaný pozitívny vplyv na miestne obyvateľstvo.
sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti Spoločenskú objednávku ekosystémových služieb v
o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným súvislosti s ochranou svetového prírodného dedičstva
postihnutím),
UNESCO je možné označiť za zdroj rastu, ktorý by sa na
 kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti
a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov trhu nevyskytoval bez verejnej intervencie. Návrh úpravy
hraníc slovenskej časti lokality UNESCO prispieva k lepšej
a existujúcim zamestnaneckým právam,
 pomoci
pri
úhrade
výdavkov
súvisiacich zrozumiteľnosti a spolupráci, ako aj zvyšovaniu právnej
istoty v otázke uplatňovania pravidiel ochrany prírody
so zdravotným postihnutím,
 zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie v územiach medzinárodného významu.
zosúladenia rodinných a pracovných povinností,
služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému
vzdelávaniu a príprave na trh práce,
 zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných
pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
 k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
 bývaniu a súvisiacim základným komunálnym
službám,
 doprave,
 ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu
a tovarom,
 spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
 informáciám
 k iným právam (napr. politickým).

Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo
sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší
ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
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Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo
sociálneho vylúčenia sú napr.:
 domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo
sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou
rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným
minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s
najnižším príjmom),
 nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí
nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
 deti (0 – 17),
 mladí ľudia (18 – 25 rokov),
 starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo
dôchodcovia,
 ľudia so zdravotným postihnutím,
 marginalizované rómske komunity
 domácnosti s 3 a viac deťmi,
 jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny,
ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
 príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
 iné zraniteľné skupiny, ako sú napr. bezdomovci,
ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné
inštitucionálne zariadenia

X

4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy,
etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej
diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
X
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak
bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy
existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sú
relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti
spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre
plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a
sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými
rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej
rovnosti:
 podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
 zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného
života,
 podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
 boj proti rodovo podmienenému násiliu
a obchodovaniu s ľuďmi,
 eliminácia rodových stereotypov.

X

4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu
sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach
ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny
zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných
úväzkov pôjde a pod.

Návrh úpravy hraníc predpokladá reguláciu manažmentu
nárazníkovej zóny smerom k jemnejším, prírode blízkym
formám hospodárenia. Tento typ manažmentu kladie zvýšené
nároky na prácu, čo môže potenciálne podporiť vznik nových
pracovných miest. Doriešenie problematiky UNESCO môže
mať pozitívny vplyv aj na vznik nových miest v oblasti
ochrany prírody a krajiny.
Úprava hraníc slovenských komponentov lokality UNESCO
môže sekundárne prispieť k vytvoreniu nových pracovných,
resp. podnikateľských príležitostí v oblasti služieb (vrátane
služieb viazaných na cestovný ruch), a to v prípade, že
miestne zainteresované subjekty tieto príležitosti využijú.
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Schválenie finálnej úpravy hraníc zároveň prispeje k
zachovaniu prírodných hodnôt územia a zvýši právnu istotu,
ktorá je nevyhnutná pre realizovanie projektov a aktivít
v danom území. Doriešenie otázky hraníc taktiež prispeje k
možnosti naplno realizovať potenciál značky UNESCO, ktorá
je celosvetovo prestížnym ocenením a medzinárodne
využívaným stimulom pre aktivity v oblasti cestovného
ruchu.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach
ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania
/pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné
dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac
ovplyvnené a rozsah vplyvu.

Aktualizácia hraníc lokality UNESCO a zabezpečenie jej
právnej ochrany prinesie vylúčenie lesníckych činností v tých
častiach lokality, kde ešte neplatí 5. stupeň ochrany prírody
a reguláciu manažmentu v nárazníkovej zóne lokality (bližšie
upraví integrovaný manažmentový plán).
Návrh sa tak dotýka najmä sektoru lesníctva, resp. naňho
viazaných pracovných miest. Spomedzi dotknutých subjektov
je potrebné zmieniť Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.
p., ktorý je najväčším zamestnávateľov v sektore lesníctva v
tomto regióne. Okres Snina sa zároveň radí k najmenej
rozvinutým okresom, s vyššou mierou nezamestnanosti ako je
celoslovenský priemer. Ďalším dotknutým subjektom
v oblasti lesníctva sú Lesy Slovenskej republiky, š. p.,
konkrétne Odštepné závody Sobrance a Vranov nad Topľou
a Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
Kvantifikácia dopadu na zamestnanosť je za daných okolnosti
náročná, nakoľko doteraz v danom území bolo doterajšie
obhospodarovanie málo intenzívne. Analýza dopadu na
zamestnanosť vychádza zo známeho objemu ťažby a bežne
dosiahnuteľných výkonov v daných podmienkach pri ťažbe,
sústreďovaní dreva a odvoze.
Zóna
Lokalita UNESCO
Nárazníková zóna
Celkový súčet

Znížený
objem
ťažby
v m3

Mesačný
výkon 2člennej
ťažbovej
skupiny
(ťažba,
sústreďovanie
a manipulácia)
v m3

a
675 893

b
350

Znížený
objem
ťažby
v m3
f
675 893

Kapacita
odvoznej
súpravy na
mesiac v m3
g
1500

Zníženie objemu ťažby
(m3/decénium)
45 267
630 626
675 893

Decenálny
výkon
2-člennej
ťažbovej
skupiny
(ťažba,
sústreďovanie
a manipulácia)
v m3
c (b × 10 r × 12
mes.)
42 000

Počet
ťažbových
skupín, kt.
by bol
potrebný
na ťažbu
zníženého
objemu
ťažby

Počet
stratených
pracovných
miest za
decénium

d (a / c)
16,1

e (d × 2)
32,2

Počet mesiacov,
ktorý by bol potrebný
na odvoz zníženého
objemu ťažby
h (f / g)
450,6

Počet stratených
pracovných miest
za decénium
i (h/10 r × 12 mes.)
3,8

Celkovo sa odhaduje zníženie počtu pracovných miest o 32,2
+ 3,8 = 36,0 pracovných úväzkov.
Uvedený výpočet je však skôr schematickým vyjadrením,
vychádzajúcim zo znížených objemov ťažby. V skutočnosti
môže byť tento vplyv reálne nižší, keďže predkladaný
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materiál ráta v nárazníkovej zóne B2 s prechodom na prírode
blízke formy obhospodarovania lesa v súlade so spoločnými
zásadami manažmentu lokality UNESCO. Prírode blízky
manažment lesa sa vyznačuje vyššou náročnosťou na
pracovnú silu, v súčasnosti je však ťažké kvantifikovať,
o koľko bude predpokladaný vplyv nižší.
Obmedzenie výkonu v pestovnej činnosti bude mať
minimálny vplyv na zamestnanosť, nakoľko predpísané
výkony v pestovnej činnosti pre bežné obhospodarovanie
preferovali uplatnenie prirodzeného zmladenia pri obnove
porastov.
Vplyv návrhu na zamestnanosť v LPM Ulič, š. p., resp. Lesov
SR, š. p. a Vojenských lesov a majetkov SR, š. p. môže byť
reálne menší aj pri zohľadnení ďalších faktorov, prípadne
môže pôsobiť ako pozitívny stimul. Jedným z nich je
demografický vývoj a trend vo vekovej štruktúre
zamestnancov v sektore lesníctva (zvyšovanie počtu
zamestnancov v preddôchodkovom/dôchodkovom veku), čo
sa obzvlášť výrazne prejavuje v tomto regióne.
Už v minulosti sa v prípade LPM Ulič, š. p. uvažovalo aj o
reštrukturalizácii podniku. Aktivity viazané na podporu
mäkkých foriem cestovného ruchu však môžu byť jedným zo
spôsobov, ako diverzifikovať pracovné miesta, ktoré podnik
vytvára v regióne.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii
tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na
cene práce.

Áno, avšak len okrajovo.

Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr.
X
participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť,
regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka
práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr.
úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr.
zosúladenie pracovného a súkromného života alebo
uľahčovanie rôznych foriem mobility).

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno,
aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií X
favorizovaním špecifických aktivít či technológií.

Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia
X
zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť
zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo
predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
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