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Záujmové združenia - teórie

– Teórie formovania záujmových združení

• Privilegované a latentné skupiny (Olson 1965),

• Teória politického podnikateľa a teória výmeny hodnôt 

(Seebaldt 1997; Salisbury 1969),

• Teória kritickej masy (Marwell, Oliver 1993),

• Teória úniku, hlasu a vernosti (Hirschman 1970). 

– Stratégie a taktiky záujmových združení  (Ellefson 1992).

– Vzťah štátu a záujmových združení  (Schmitter 1974) 

• Pluralizmus,

• Korporativizmus.



Politická moc záujmových združení - teórie

– Schopnosť presadenia sa v politickom procese (Krott et al. 

2013).

– Tváre moci (Dahl 1961; Bachrach a Baratz 1962; Lukes 1974).

– Relačná a dispozičná moc (Arts, Tatenhove 2004; Krott et al. 

2013):

• Relačná moc je zameraná na dosahovanie želaných výsledkov

prostredníctvom interakcie aktérov – diskurz, stratégie, taktiky...

• Dispozičná moc je mať možnosť ovplyvňovať iných aktérov využitím

pravidiel a zdrojov – politický potenciál.

– Faktory dispozičnej moci (Krott 2005, Šálka et al. 2015):

• vonkajšie a vnútorné,

• formálne a neformálne.



Faktory dispozičnej moci
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Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

VNÚTORNÉ PREDPISY A DEMOKRATICKÁ AGENDA
• V združeniach sú rozhodnutia tvorené konsenzom alebo princípom 

väčšiny. 

• Kde sú rozhodnutia prijímané väčšinou  a menšina dané 

rozhodnutie nepodporuje, ale jej názory sú rešpektované, čím sa 

menšina necíti „tyranizovaná“ väčšinou.

• Jednotná agenda záujmového združenia vytvára možnosť lepšej 

prezentácie záujmov navonok.

Funkcionári: Obmedzenie však spočíva v odlišných záujmoch jednotlivých 

členov v združení, ktoré môžu odradiť aktívnych členov. 

Niektorí funkcionári však považujú odlišné záujmy ako príležitosť pre získanie 

nových pohľadov na situácie pri dosahovaní cieľov, pričom prostriedky na 

dosiahnutie môžu byť rozdielne. 

Neboli však využívane „tvrdšie“ rozporové mechanizmy pri stanovovaní spoločnej 

agendy, ale agenda bola riešená konsenzuálne.



Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

VNÚTORNÉ PREDPISY A DEMOKRATICKÁ AGENDA

Členovia: 



Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

VNÚTORNÉ PREDPISY A DEMOKRATICKÁ AGENDA

Členovia: 



Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

FINANČNÉ ZDROJE NA ČINNOSŤ ZDRUŽENÍ
• Interné zdroje – Závisí od platobnej disciplíny a je to kľúčový 

faktor.

• Externé zdroje – diverzifikácia, ale aj vytváranie závislosti od 

donorov.

Funkcionári: Združenia vlastníkov lesov získavajú hlavné finančné prostriedky 

z členských príspevkov, ktoré každý člen musí zaplatiť každý rok v závislosti od 

veľkosti pozemku. Financovanie združení na Slovensku je podľa väčšiny 

funkcionárov dlhotrvajúci problém. 

Existujú však aj členovia, ktorí poplatky neplatia a aj napriek tomu môžu využívať 

všetky výhody členstva. 

Podpora od štátu je v posledných rokoch kritická a funkcionári cítia, že štát 

nemá žiaden záujem im pomôcť. 

Aby združenia mohli vykonávať svoju činnosť, je pre nich dôležité získať finančné 

prostriedky z viacerých zdrojov. Peniaze by neboli využité na platy funkcionárov, ale 

na zlepšenie poskytovania služieb a vzdelávania pre členov.



Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

FINANČNÉ ZDROJE NA ČINNOSŤ ZDRUŽENÍ
Členovia:



Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

FINANČNÉ ZDROJE NA ČINNOSŤ ZDRUŽENÍ

Členovia:



Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

SLUŽBY ČLENOM ZDRUŽENIA 

• Poradenstvo je podstatnou službou, kde členovia môžu získať 

informácie z rôznych oblastí, napr. právnych, ekonomických, 

reprivatizačných, reštitučných, ale aj iné...

• Lepšie podmienky pre formovanie združení a eliminácia problému 

čierneho pasažiera.

Funkcionári: Reprivatizácia v minulosti - tieto problémy boli časovo a finančne 

náročné, a združenia nemohli zasahovať do procesu priamo, majitelia lesa to museli 

riešiť samostatne. Združenia vlastníkov lesov im mohli len pomáhať pri 

administratívnych procedúrach. 

V súčasnosti patria medzi hlavné služby poskytované pre členov, ekonomické 

a právne poradenstvo - robia sa ad hoc, žiadaná podpora štátu.

Čiastočne aj iné: exkurzie, spoločné podujatia....



Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

SLUŽBY ČLENOM ZDRUŽENIA 
Členovia:



Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci
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Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

SLUŽBY ČLENOM ZDRUŽENIA 



Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

SPOLOČNÉ HOSPODÁRENIE ČLENOV 

• Vytváranie úspor z rozsahu a využívanie spoločných informácií.

• Lepšie podmienky pre formovanie združení, vyššia ekonomická 

sila členov a eliminácia problému čierneho pasažiera.

Funkcionári: Potreba spoločného hospodárenia je dôležitá pre budúce 

generácie, a tým zabezpečiť príjem pre nadchádzajúce roky. 

Jednou z výhod spoločného hospodárenia je prevencia ilegálnych aktivít v lesoch, 

ktorá je taktiež vykonávaná jednotlivo. 

Podľa niektorých funkcionárov spoločné úsilie členov by malo byť väčšie, ale 

združenia na to nemajú finančné prostriedky. 

Združovanie pre spoločné hospodárenie však vnímajú individuálni členovia 

s odporom, aj napriek ekonomickým výhodám prezentovaným v teórii.



Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

SPOLOČNÉ HOSPODÁRENIE ČLENOV 
Členovia:



Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

ODBORNÉ VEDOMOSTI
• Na základe odborných znalostí a vedomostí môžu funkcionári a 

členovia združení ovplyvňovať ostatných členov, iné združenia 

vlastníkov lesov, orgány verejnej správy alebo politické strany. 

• Lepšia pozícia vo vnútornom a vonkajšom diskurze. 

Funkcionári: Všetci funkcionári sa zhodli, že je v záujme štátu poskytnúť 

vzdelanie novým vlastníkom lesa , pretože iba vlastníci lesov so špecifickými 

znalosťami v oblasti lesného hospodárstva sú schopní obhospodarovať lesy 

účinne a v súlade s princípmi trvalo udržateľného lesného hospodárstva. 

V sektore lesného hospodárstva, špeciálna administratíva má dostupné 

rozsiahle praktické informácie, najmä zo svojej skúsenosti v oblasti 

obhospodarovania štátnych lesov, poradenských a školiacich služieb 

a pestovateľských experimentálnych a plánovacích staníc.



Vnútorné formálne faktory dispozičnej moci

ODBORNÉ VEDOMOSTI

Členovia:



Vnútorné neformálne faktory dispozičnej moci

REPREZENTATÍVNOSŤ

• Reprezentatívnosť je vyjadrená počtom členov záujmového 

združenia k počtu členov celej socioekonomickej skupiny.

• Pluralizmus versus korporativizmus.

• Vyššia reprezentatívnosť vytvára 

• vyššie vnútorné zdroje financovania,

• lepšia pozíciu vo vnútornom a vonkajšom diskurze,

• až po preberanie kompetencií od verejnej správy.

Reprezentatívnosť:
Banská Bystrica 58,09%, Gemer 58,41%, Liptov-Tatry 63,32%, Šariš 13,13%, 

Trenčín 30,55%, Žilina  25,52%.



Vnútorné neformálne faktory dispozičnej moci

REPREZENTATÍVNOSŤ

Reprezentatívnosť

Funkcionári: Funkcionári regionálnych združení vlastníkov lesov neradi 

formálne referujú o reprezentatívnosti ich združení, kvôli strate ich politickej moci.

Považujú ju však za dostatočnú na presadzovanie záujmov. 

Nie sú za povinné členstvo.



Vnútorné neformálne faktory dispozičnej moci

REPREZENTATÍVNOSŤ

Členovia:



Vnútorné neformálne faktory dispozičnej moci

FUNKCIONÁRI A VEĽKÍ ČLENOVIA

• Líder je schopný ovplyvňovať ostatných a zmeniť ich správanie.

• V súlade s teóriou kritickej masy, rozhodujúcim faktorom 

záujmového združenia v systéme pluralizmu nie je jeho veľkosť, 

ale existencia veľkých prispievateľov, ktorí majú vysoký záujem na 

riadne fungovanie združenia, ktoré povedie k lepšiemu 

dosahovaniu cieľov a záujmov.

• Lepšie podmienky pre formovanie združení a eliminácia problému 

čierneho pasažiera, lepšia pozícia vo vnútornom a vonkajšom 

diskurze. 



Vnútorné neformálne faktory dispozičnej moci

FUNKCIONÁRI A VEĽKÍ ČLENOVIA

Funkcionári: Predovšetkým regionálne združenia vlastníkov lesov sú prevažne 

riadené staršími ľuďmi, ktorí svoju prácu vykonávajú dobrovoľne, bez 

akejkoľvek finančnej výhody, ale podľa svojich najlepších zručností a schopností. 

Profesionalizácia a omladenie je dôležitá, ale v združeniach, kde nie sú platení 

funkcionári chýba operatívnosť, na rozdiel od funkcionárov, ktorí sú zamestnaní v 

združení. 

Aktivita funkcionárov je úmerná ich úspechu v politickom procese, a keď ich 

štátna správa neberie do úvahy, môžu ľahko stratiť motiváciu iniciovať nové 

agendy. 

Veľkí členovia sú dôležití pre združenia vlastníkov lesov, pretože držia 

združenie pohromade. Hlavne v Združení obecných lesov, Únii diecéznych lesov 

a Združení vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov BB kraja, veľkí 

členovia sú dôležití pre celé fungovanie združení vlastníkov lesov. 

Často funkcionári združení sú pochádzajú z veľkých členov.



Vnútorné neformálne faktory dispozičnej moci

FUNKCIONÁRI A VEĽKÍ ČLENOVIA

Členovia:



Vnútorné neformálne faktory dispozičnej moci

SPOLOČNÁ HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA
• Spoločná hodnotová orientácia je veľmi dôležité pre združenia, pretože 

kvôli nej držia členovia spolu a odôvodňujú správanie individuálnych 

členov.

• Ideológie pomáhajú hľadať aj spojencov v tej istej socioekonomickej 

skupine a často aj v sektore alebo aj mimo neho.

• Lepšie podmienky pre formovanie združení a eliminácia problému 

čierneho pasažiera.

Funkcionári: Hodnotová orientácia je založená na antropocentrizme, princípoch 

trhovej ekonomiky, zabezpečeniu vlastníckych práv, udržateľnej produkcii dreva 

a profesionálne lesníctvo.

Existujú rozdiely medzi malými vlastníkmi lesa, ktorí majú tendenciu preferovať 

presvedčenie spojené s vlastníctvom, na rozdiel od funkcionárov, ktorí 

uprednostňujú funkcie lesa a profesionalizáciu v lesníctve, ktorá je viac viditeľná 

pri platených funkcionároch.



Vnútorné neformálne faktory dispozičnej moci

SPOLOČNÁ HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA

Členovia:



Vnútorné neformálne faktory dispozičnej moci

SPOLUPRÁCA SO ZDRUŽENIAMI TEJ ISTEJ SOCIO-EKONOMICKEJ SKUPINY

• Združenia by mali spolupracovať a zapájať sa do koalícií formálne aj 

neformálne, pretože je to účinný nástroj, ktorým môžu ovplyvňovať 

verejnú politiku.

• Silné združenia ale aj iní aktéri v pluralistickom systéme nemusia byť 

náklonní spolupráci a tiež to môže svedčiť o ich vysokom politickom 

potenciáli.

Funkcionári: 

Rada a únia funguje formálne, ale užšia spolupráca zlyháva kvôli rôznym záujmom 

jednotlivých združení. Veľkí členovia Rady majú odlišný názor na agendy lesníckej 

politiky na rozdiel od regionálnych združení, kde stále rezonuje problém reštitúcií 

a ich hlavné aktivity sú zamerané na školenia a poradenské služby. 

Funkcionári združení vidia hlavnú prekážku pre spoluprácu združení na Slovensku 

v nedostatku jednoty; každý chce riadiť regionálne združenie samostatne, nie v rámci 

Rady. 

Pri nesúhlase členovia regionálnych združení majú možnosť vystúpiť z Únie, ako to bolo 

pri Gemerskom združení vlastníkov neštátnych lesov.



Vnútorné neformálne faktory dispozičnej moci

SPOLUPRÁCA SO ZDRUŽENIAMI TEJ ISTEJ SOCIO-EKONOMICKEJ 

SKUPINY

Členovia: 



Vonkajšie formálne faktory dispozičnej moci

ÚSTAVNÉ A LEGISLATÍVNE PRÁVA

• Politický pluralizmus je ústavodarným prvkom demokratického režimu 

a prejavuje sa slobodou združovania a vyjadrením názoru.

• Pripomienkovanie alebo zákonná účasť v rozhodovacích orgánoch 

vytvára predpoklady na artikuláciu záujmov.

POVINNOSŤ ČLENSTVA

• Korporativizmus možno chápať ako systém záujmového združenia, 

ktorý je vysoko inštitucionalizovaný a integrovaný do formálneho 

politického procesu. Korporativizmus zdôrazňuje potrebu monopolných 

združení a povinného alebo polo-povinného členstva.

• Združenia pôsobia ako samosprávny orgán a ako sprostredkovateľ 

medzi vládou a ich členmi

• Štát deleguje svoje kompetencie korporativistickým združeniam (napr. 

komorám), čo môže zvýšiť ich dispozičnú moc. 



Vonkajšie formálne faktory dispozičnej moci

ÚSTAVNÉ A LEGISLATÍVNE PRÁVA A POVINNOSŤ 

ČLENSTVA

Funkcionári: Združovanie podlieha pluralistickému princípu. 

Združenia vlastníkov lesov sú dobrovoľné, neexistuje žiaden nátlak k vstupu, iba 

motivácia. 

Fragmentácia neštátneho vlastníctva s malým záujmom o vstup do združenia 

vlastníkov lesov je limitujúci faktor pre ich politickú moc. 

Väčšina funkcionárov nie sú za povinné členstvo, aj keď si myslia, že by to zvýšilo 

ich politický vplyv.



Vonkajšie formálne faktory dispozičnej moci

ÚSTAVNÉ A LEGISLATÍVNE PRÁVA

POVINNOSŤ ČLENSTVA

Členovia:



Vonkajšie formálne faktory dispozičnej moci

SEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA

• Zvyčajne uzavreté siete v lesníckom sektore existujú, čo zvyšuje 

politický potenciál celého sektora aj keď navonok je to skôr introvertný 

politický štýl.

• Naopak, žiadna ochota spolupracovať môže odkazovať na politický 

potenciál z iných zdrojov, čo znamená, že silní aktéri v sektore nechcú 

spolupracovať, pretože to môže zmeniť rovnováhu moci v sektore.

Funkcionári: Združenia spolupracujú s Lesmi SR, štátny podnik v rámci 

reprivatizačných otázkach, pretože štátny podnik má právomoc delegovanú štátom vrátiť 

lesný majetok pôvodným vlastníkom. 

Iná spolupráca so štátnym podnikom je v rámci obchodu s drevom. 

Existuje dohoda, kde štátne lesy diktujú ceny dreva, ale panuje veľká nezhoda 

ohľadom obchodnej politiky, kde funkcionári majú pocit, že dochádza k netransparentným 

taktikám pri predaji dreva zo štátneho podniku.

Nezáujem ministerstva. Veľmi málo akceptovaných návrhov.

Dobrá spolupráca s výskumom.



Vonkajšie formálne faktory dispozičnej moci

SEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA
Členovia: 



Vonkajšie formálne faktory dispozičnej moci

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA

• Ak sú združenia schopné spolupracovať s inými aktérmi mimo sektora 

vo svojom záujme, môžu tak zvýšiť svoj mocenský potenciál. 

• Medzisektorovosť môže znamenať nové riešenia ohrozujúce už 

vytvorenú mocenskú rovnováhu. 

• Preto medzisektorovosť v podstate predstavuje hrozbu pre sektor, 

pričom nie je prekvapujúce, že sektor a jeho aktéri neformálne 

odolávajú, a to aj v prípade, že formálne vítajú princíp potreby riešenia 

medzisektorového problému.

Funkcionári: Existujú isté náznaky medzisektorovej koordinácie, ale skutočná 

koordinácia absentuje.  Lesnícky sektor je ako celok politicky slabý.

Jedným z odvetví, ktoré prostredníctvom svojich všeobecne záväzných právnych 

predpisov ukladá obhospodarovateľom lesov najviac zákazov a obmedzujúcich 

podmienok a opatrení je v ochrane prírody a krajiny.



Vonkajšie formálne faktory dispozičnej moci

MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA

Funkcionári: V politike rozvoja vidieka je poľnohospodársky sektor veľmi silný 

a lesné hospodárstvo je v pozadí. 

Združenia vlastníkov lesov sú nespokojní s dôsledkami, pretože len menšie množstvo 

finančných prostriedkov bolo pridelených do lesníckych opatrení. 

Združenia sa tiež môžu pokúsiť spolupracovať s drevospracujúcim priemyslom, aj keď 

to však nie je jednoduché kvôli jeho ekonomickým záujmom.

Členovia:



Vonkajšie formálne faktory dispozičnej moci

LOBING V POLITICKO-ADMINISTRATÍVNOM SYSTÉME 

• Lobing môže byť formálny (regulovaný právom) alebo neformálny 

(závislý od lídrov združení a ich osobných schopností). 

• Pri medzinárodnom lobingu sú záujmové združenia konfrontované so 

zložitejším procesom ako na národnej úrovni. 

• Záujmové združenia majú motiváciu poskytovať informácie spojené 

s tvorbou a implementáciou verejných politík, ak tak môžu ovplyvniť 

výsledok vo svoj prospech.

Funkcionári: Združenia využívajú zvyčajne slabé lobovacie praktiky ako osobné 

stretnutia, listy, členstvo vo výboroch, vzdelanie a pod. 

V súčasnosti však funkcionári tvrdia, že tieto formy sú nedostatočné, a je potrebné 

využívať tvrdšie a pre verejnosť viditeľnejšie taktiky ako sú napr. demonštrácie...

Členovia: lobing veľmi dôležitý



Vonkajšie formálne faktory dispozičnej moci

PUBLIC RELATIONS

• Práca s verejnosťou je plánovaná snaha pre získanie dôvery 

a pochopenia u verejnosti. 

• Verejná mienka je dôležitá pre presadzovanie záujmov združenia.

Funkcionári: Združenia majú obmedzené finančné prostriedky, a preto sú u nich PR 

aktivity ojedinelé, a často nie sú vnímané ako dôležité. 

V presadzovaní svojich záujmov musia združenia využívať vzájomnú spoluprácu 

silných lesníckych subjektov a spoločnú stratégiu s verejnosťou. 

Združenia vlastníkov lesov musia byť aktívne pri podpore vytvorenia spoločnej stratégie 

pre celý lesnícky sektor, vrátane iných sektorových aktérov.

V združeniach sú vzťahy s verejnosťou viac lokálne a neformálne pomocou aktivít 

funkcionárov a členov.

Členovia: práca s verejnosťou veľmi dôležitá.



Faktory dispozičnej moci - zhrnutie



Ďakujem za pozornosť!


