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FACESMAP: Forest Land Ownership Change in 

Europe: Significance for Management and Policy 

(COST FP1201) 

 

Koordinátor: Dr. Gerhard Weiss,  

University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna 

 

Začiatok:15/11/2012 

 

Koniec:14/11/2016 

 

Účastníci: 30 organizácií z celej Európy 

 

Naši zástupcovia: Zuzana Sarvašová, Zuzana Dobšinská, Zuzana Hricová, 

Jaroslav Šálka, Tatiana Kluvánková-Oravská 

 



FACESMAP: Forest Land Ownership Change in 

Europe: Significance for Management and Policy 

(COST FP1201) 

Cieľ projektu: 

Hlavnou témou akcie je meniace sa vlastníctvo lesov v Európe.  

V niektorých oblastiach narastá počet tzv. nových vlastníkov lesov, ktorí vlastnia 

malé výmery lesa, nemajú lesnícke alebo poľnohospodárske vzdelanie, žijú 

ďaleko od svojho majetku a žiadne kapacity alebo záujem na ich 

obhospodarovaní.  

Na druhej strane niektorí súkromní vlastníci prinášajú nové ciele do 

obhospodarovania vlastného majetku.  

V transformačných krajinách sa obnovovali vlastnícke a užívacie práv k lesnému 

majetku. 

Rôznorodosť foriem vlastníctva a ich zmeny vytvárajú implementačné problémy 

pre politiky súvisiace s lesníctvom ako napr. ochrana biodiverzity, dodávky 

dreva a obnoviteľnej energie, zmierňovanie dopadov klimatických zmien, 

rekreácia. 



FACESMAP: Forest Land Ownership Change in 

Europe: Significance for Management and Policy 

(COST FP1201) 

Hlavnými vedeckými prínosmi projektu majú byť: 

• Dokumentovanie súčasného stavu problematiky v jednotlivých krajinách 

(teoretické a metodologické postupy). 

• Komparatívne analýzy údajov získaných z národných správ a prípadových 

štúdií. 

• Zozbieranie pan-európskej databázy a mapy vlastníctva lesov. 

• Nová pracovná metóda tzv. travellab (cestujúce laboratórium). 

 

Ciele sa budú napĺňať v nasledovných pracovných skupinách (WG): 

WG1 – Formy vlastníctva lesov a motivácie vlastníkov 

WG2 – Nové prístupy k obhospodarovaniu lesov 

WG3 – Politiky súvisiace s vlastníctvom lesov 

 



ORCHESTRA: Orchestrating forest-related policy 

analysis in Europe (FPS COST Action FP1207) 

Koordinátor: Prof. Dr. Tuula Packalen,  

Finnish Forest Research Institute (Metla), Joensuu 

 

Začiatok:24/01/2013 

 

Koniec: 23/01/2017 

 

Účastníci: 30 organizácií z celej Európy 

 

Naši zástupcovia: Zuzana Dobšinská, Zuzana Hricová, Jaroslav Šálka 

 



ORCHESTRA: Orchestrating forest-related policy 

analysis in Europe (FPS COST Action FP1207) 

Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je vytvoriť medzinárodnú sieť pre multidisciplinárnu 

spoluprácu medzi sociológmi, politológmi, ekonómami v interakcii s rôznymi 

aktérmi politík súvisiacich s lesníctvom.  

Špeciálne by mala byť sieť zameraná na európske procesy v kontexte Europe 

2020 a politiku rozvoja vidieka s cieľom podporiť koherentnosť cieľov verejnej 

politiky a účinnosť opatrení verejných politík súvisiacich s lesníctvom.   



ORCHESTRA: Orchestrating forest-related policy 

analysis in Europe (FPS COST Action FP1207) 

Cieľ projektu: 

Príprava opatrení verejných politík súvisiacich s lesníctvom pre viacúrovňové a 

viacsektorové spravovanie s veľkým počtom aktérov.  

Je výzvou odhadnúť a predpovedať  ekonomické, sociálne a environmentálne 

dopady.  

Pre koordináciu aktivít vo formulácii a implementácii týchto politík na rôznych 

úrovniach a v rôznych sektoroch sú potrebné nové prístupy analýzy lesníckej 

politiky.  

Na základe novšieho vývoja v sociológii, politológii, ekonómii a kvantitatívnom 

modelovaní má projekt tieto čiastkové ciele: 

i) Analýza cieľov rôznych politík s vplyvom na lesníctvo, ktoré sú 

implementované  na nadnárodnej, národnej, regionálnej alebo lokálnej 

úrovni, 

ii) Modely zlepšenej integrovanej analýzy lesníckej politiky, 

iii) Hľadanie vzorových príkladov a vývoj nových metodík pre analýzu a 

modelovanie politík súvisiacich s lesníctvom.  



INTEGRAL: Future-Oriented Integrated 

Management of European Forest Landscapes (FP7 

ENV.2011.2.1.6-1) 

Koordinátor: Prof. Dr. Ola Eriksson,  

Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden) 

Koordinátor za oblasť lesníckej politiky: Dr. Metodi Sotirov,  

Chair of Forest and Environmental Policy, University of Freiburg (Germany) 

 

Začiatok:01/11/2011 

 

Koniec: 01/11/2015 

 

Účastníci: 20 organizácií z celej Európy 

 

Naši zástupcovia: Ján Tuček, Jaroslav Šálka ... 

 



INTEGRAL: Future-Oriented Integrated 

Management of European Forest Landscapes (FP7 

ENV.2011.2.1.6-1) 

Cieľ projektu: 

Zlepšenie existujúcich prístupov vo verejných politikách a technikách 

manažmentu súvisiacich s lesníctvom na úrovni využívania integrovaného 

využívania krajiny.  

Hľadanie rovnováhy v dopyte po rôznych statkoch a službách poskytovaných 

lesmi.  

Využíva koncept ekosystémových služieb, snaží sa o zobrazenie fyzikálnych, 

biologických, ekonomických a socio-ekonmických vzťahov medzi jednotlivými 

druhmi ekosystémových služieb.  

Využíva scenáre využívania lesnej krajiny na základe prípadových štúdií po celej 

Európe.  

 

 



INTEGRAL: Future-Oriented Integrated 

Management of European Forest Landscapes (FP7 

ENV.2011.2.1.6-1) 

Fázy: 

1st phase: Hľadanie kľúčových sociálnych, ekonomických, ekologických a 

technických faktorov v 20 prípadových územiach Europe (Poľana, Kysuce) pre 

využívanie lesnej krajiny. 

 

2nd phase: Vypracovanie participačných scenárov pomocou účasti kľúčových 

aktérov v plánovacom procese, v ktorých sa bude modelovať komplexne vývoj 

lesnej krajiny v budúcnosti. 

 

3rd phase: Na základe verfikovaných scenárov sa vypracujú odporúčania pre 

stratégie a opatrenia verejnej politiky  súvisiace s lesníctvom. 



ARANGE: Advanced multifunctional management 

of European mountain forests (FP7FPKBB.2011.1.2-

07)  

Koordinátor: Prof. Dr. Manfred J. Lexer,  

University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna 

 

Začiatok: 01/02/2012 

 

Koniec:01/02/2015 

 

Účastníci: 16 partnerov z celej Európy 

 

Naši zástupcovia: Zuzana Sarvašová, ... 



ARANGE: Advanced multifunctional management 

of European mountain forests (FP7FPKBB.2011.1.2-

07)  

Cieľ projektu:  

Zhodnotenie režimov obhospodarovania horských lesov v Európe a návrh 

nových alternatív s cieľom zabezpečiť celé portfólio ekosystémových služieb. 

Návrh stratégií sa uskutoční so zohľadnením rizika a neistoty vyplývajúcich so 

socio-ekonomických zmien a klimatickej zmeny.   

Analyzujú sa konflikty a komplementarity z rôznych ekosystémových služieb na 

úrovni lesnej horskej krajiny.  

Navrhnú sa zlepšené modely pre hodnotenie a plánovanie zabezpečovania 

ekosystémových služieb. 

Vypracujú sa návrhy nástrojov pre plánovanie a rozhodovanie v tejto oblasti v 

spolupráci s malými lesnými podnikmi na základe regionálnych prípadových 

štúdií.  



Záver 

Spoločné menovatele projektov: 

 

Ekosystémové služby lesa (konflikty, komplementarity...) 

Veľká komplexnosť politík na ich zabezpečenie (viac úrovní, viac sektorov, veľa 

aktérov ...) 

Multidisciplinárny prístup ... 

Hľadanie stratégií a techník pre analýzy, plánovanie a rozhodovanie na úrovni 

lesných podnikov a verejnej politiky... 

Snaha o odporúčanie pre aktérov a verejné politiky súvisiace s lesníctvom ... 

 

 

 

 

 



 

Ďakujem za pozornosť  

 

 


