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Abstrakt: Hodnotenie ekosystémových služieb patrí medzi moderné nástroje v manažmente chránených území.
V súčasnosti je na Slovensku i v celom Karpatskom ekoregióne ešte v priekopníckym štádiu. V príspevku sa
hodnotí ekosystémová služba – rekreácia v NP Veľká Fatra a výsledky sa porovnávajú s Tatrzańskim Parkom
Narodowym (TPN) a NP Slovenský raj. Hodnota tejto ekosystémovej služby v NP Veľká Fatra je 63,6 mil. Eur
za rok. Táto hodnota je nižšia ako V TPN alebo NP Slovenský raj. Rozdiely sú dané rozdielnou kvalitou služieb,
ale hlavne nižším počtom turistov (500 000), nižšej priemernej dĺžke pobytu (2,28 dní) resp. nižšej populácii na
Slovensku v porovnaní s Poľskom. Výsledky jasne ukazujú, že rekreácia v NP Veľká Fatra je dôležitou
ekosystémovou službou pre národné hospodárstvo.
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Abstract: The valuation of ecosystem services is one of the modern methods in the management of protected
areas. This is still in pioneering stadium in Slovakia and also in the Carpathian Ecoregion. We have valuated
ecosystem service – recreation in Veľká Fatra National Park and compared the results to Tatra and Slovenský
Raj National Parks. The value of this service is 63.6 mil. EUR per year. This value is lower compared to Tatra or
Slovenský raj national parks. This is due to the fact that the ecosystem services provided are different, but
mainly due to lower number of tourists (500,000), lower average number of length of stay (2.28 days) and lower
national population in Slovakia compared to Poland. The results of the study clearly show that recreation is an
important ecosystem service for the national economy.
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