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Politický potenciál záujmových 
združení 

• Záujmové združenia vlastníkov lesov hrali významnú úlohu pri formovaní 
neštátneho lesníckeho sektora na Slovensku. Základným poslaním združení 
vlastníkov lesa je ovplyvňovanie lesníckej politiky na Slovensku, podpora 
diskusie a formulácie spoločných záujmov jednotlivých členov a ich 
presadzovanie. 

• Politický potenciál záujmového združenia je schopnosť presadiť sa 
v politickom procese. 

• Ohroziť politický potenciál môže fragmentácia záujmových združení. 
Fragmentované združenia sú slabým partnerom v politickom živote, ich 
nevýhodou je, že súperia medzi sebou a nedokážu sa spojiť, aj keď ich cieľ je 
rovnaký. Združenia by mali byť jednotné v spoločných otázkach. 

• Politický potenciál: formálne, neformálne a vnútorné, vonkajšie faktory 
• Formálne faktory: založené ústavne 
• Neformálne faktory: schopnosť záujmových združení fungovať 

a predstaviť sa v politickom procese 
• Vnútorné faktory: schopnosť záujmových združení fungovať vnútri 

združenia  
• Vonkajšie faktory: správanie smerom k iným združeniam, vláde, iným 

neziskovým organizáciám a pod. 
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Politický potenciál 

záujmových združení 
Vnútorný Vonkajší 

Formálny Ústavné právo slobodne sa združovať 

Ústavná ochrana svojich hospodárskych 

a sociálnych záujmov 

  

Ústavné právo na účasť v politickom 

rozhodovaní 

Pripomienkovanie legislatívnych návrhov, 

strategických dokumentov 

Lobbing v parlamente, vláde a verejnej správe 

Lobbing v medzinárodných inštitúciách 

Public relations 

Neformálny Organizovateľnosť záujmov 

  

Reprezentatívnosť 

  

Odborné vedomosti 

  

Finančné zdroje na činnosť združení 

  

Spoločné hospodárenie 

  

Služby členom združenia 

  

Schopnosť predstaviť svoje ciele ako ciele vo 

verejnom záujme 

Schopnosť získavania spojencov v iných 

záujmových združeniach 



SWOT analýza Združení vlastníkov 
neštátnych lesov na Slovensku 

• SWOT analýza  

• Nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie 
existujúcich silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb 
(organizácie, projektu) so snahou uskutočniť určitý cieľ 

 

• 4 atribúty  SWOT analýzy 

 Silné stránky (Strenghts) - interné/vnútorné  vlastnosti, ktoré 
môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa 

 Slabé stránky (Weakness) - interné/vnútorné vlastnosti, ktoré 
sťažujú dosiahnutie cieľa 

 Príležitosti (Opportunities) - externé podmienky, ktoré môžu 
dopomôcť k dosiahnutiu cieľa 

 Ohrozenia (Threats) - externé podmienky, ktoré môžu sťažiť 
dosiahnutie cieľa  
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Metodika 

• Skupina expertov => vytvorenie SWOT analýzy pre zistenie 
charakteristík záujmových združení vlastníkov lesa a ich politického 
potenciálu 

 

• SWOT analýza adresovaná bývalým a terajším funkcionárom 
záujmových združení vlastníkov lesa 
• Zaškrtnutie súhlasím/nesúhlasím a doplnenie názorov na jednotlivé tvrdenia 
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Cieľ SWOT analýzy 

• Cieľom výskumu je zistenie charakteristík záujmových združení 
vlastníkov lesa a ich politického potenciálu z pohľadu expertov a 
funkcionárov 

 

• Zmyslom danej SWOT analýzy je poskytnúť záujmovým združeniam 
možnosti využívania silných stránok a odporúčania pre ich ďalšie 
fungovanie v politickom procese a účasti na jeho rozhodovaní. Na 
druhej strane má slúžiť na maximálne využitie príležitostí, ktoré 
ponúka vonkajšie prostredie a zaistiť, aby vonkajšie hrozby mali čo 
najmenší negatívny vplyv na realizáciu nimi určených cieľov 

 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  č. APVV-0057-11  



SILNÉ STRÁNKY 
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Združovanie a reprezentácia spoločných záujmov  12:1 

Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja hospodárenia na lesných pozemkoch 11:2 

Organizačná štruktúra, vysoká operatívnosť (neexistuje 3-stupňové riadenie ako v 
štátnych lesoch) 

10:3 

Spolupráca vlastníkov prostredníctvom ich záujmového združenia napríklad v 
obchode a marketingu 

3:7 

Prezentácia požiadaviek verejným činiteľom 12:1 

Vplyv na návrhy legislatívnych dokumentov 12:1 

Dôležitý nástroj v prispievaní k cieľom mobilizácie dreva stanovených v stratégii EÚ 
pre lesníctvo a lesného akčného plánu 

5:7 

Vyriešenie veľkej časti reštitučných a reprivatizačných problémov lesných 
pozemkov 

8:4 

Podpora riadenia lesného hospodárstva na národnej úrovni a úrovni EÚ 6:6 

Aktívni funkcionári záujmových združení 10:3 

Dobrá spolupráca s drevospracujúcim priemyslom a jeho združeniami 4:9 
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Podpora riadenia lesného hospodárstva na národnej úrovni a úrovni EÚ 6:6 

Aktívni funkcionári záujmových združení 10:3 

Dobrá spolupráca s drevospracujúcim priemyslom a jeho združeniami 4:9 

Výmena skúseností medzi subjektami, zlepšenie kvality práce 

Spolupráca s TUZVO 
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Fragmentácia neštátneho vlastníctva lesov s malým 
záujmom o vstup do združení vlastníkov lesov  

11:2 

Pretrvávajúca nedostatočná medzirezortná spolupráca a 
koordinácia s politikami ovplyvňujúcimi lesy a lesníctvo 

11:1 

Odlišné záujmy jednotlivých členov v združení 9:4 

Malá reprezentatívnosť záujmových združení 8:5 

Nízka úroveň spolupráce so štátnymi lesmi 6:7 

Nedostatok finančných zdrojov na prácu združení 13:0 
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Veková štruktúra vlastníkov 

Žiadna spolupráca s lesníckymi školami na SR 

Neakceptácia štátnej správy 

Lobistické skupiny 
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Podpora záujmových združení prostredníctvom PRV 10:3 

Silné odborné zázemie lesníctva na Slovensku pre podporu 
neštátneho sektora s ochotou spolupracovať so záujmovými 
združeniami vlastníkov lesa 

9:4 

Prevencia ilegálnych aktivít v lesoch 10:2 

Väčšia šanca pri uspokojovaní potrieb združenia pri 
zvýšenom počte členov 

13:0 

Zlepšenie komunikácie s odbornou verejnosťou 13:0 

Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie medzi 
jednotlivými združeniami 

13:0 

Možnosť získavania finančných prostriedkov z fondov EÚ 13:0 
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Omladiť 

Zvýšiť vzdelávanie vlastníkov 

Združenia by mali poskytovať produkty, z ktorého budú mať financie 

Hromadné protestné akcie 



OHROZENIA 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  č. APVV-0057-11  

Ekonomická kríza s dopadom na finančnú silu záujmových 
združení 

11:2 

Zvyšujúce sa strety záujmov pri využívaní lesov 13:0 

Rozdrobenosť združení 11:2 

Strata spoločenského postavenia lesníctva, kríza s 
dopadom na politický potenciál záujmových združení 

11:2 

Dominantné postavenie štátnych lesov v obchode s 
drevom 

11:2 

Nedostatočná informovanosť verejnosti o význame 
neštátneho vlastníctva lesov 

13:0 

Nezáujem štátnej moci o lesníctvo a neštátny sektor 13:0 
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Konečná verzia SWOT analýzy 
Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 

• Združovanie a reprezentácia 
spoločných záujmov 

• Zabezpečenie trvalo 
udržateľného rozvoja 
hospodárenia na lesných 
pozemkoch 

• Organizačná štruktúra, vysoká 
operatívnosť (neexistuje 3-
stupňové riadenie ako v 
štátnych lesoch) 

• Prezentácia požiadaviek 
verejným činiteľom  

• Vplyv na návrhy legislatívnych 
dokumentov 

• Vyriešenie veľkej časti 
reštitučných a reprivatizačných 
problémov lesných pozemkov 

• Podpora riadenia lesného 
hospodárstva na národnej 
úrovni a úrovni EÚ 

• Dobrá úroveň spolupráce so 
štátnymi lesmi  

• Aktívni funkcionári ZZ 
• Výmena skúseností medzi 

subjektami, zlepšenie kvality 
práce 

• Spolupráca s TUZVO 
 
 

• Fragmentácia neštátneho 
vlastníctva lesov s malým 
záujmom o vstup do združení 
vlastníkov lesov 

• Pretrvávajúca nedostatočná 
medzirezortná spolupráca a 
koordinácia s politikami 
ovplyvňujúcimi lesy a lesníctvo 

• Odlišné záujmy jednotlivých 
členov v združení 

• Malá reprezentatívnosť ZZ 
• Nedostatok finančných zdrojov 

na prácu združení 
• Spolupráca vlastníkov 

prostredníctvom ich ZZ napr. v 
obchode a marketingu 

• Dôležitý nástroj v prispievaní k 
cieľom stanovených v stratégii 
EÚ pre lesníctvo a lesného 
akčného plánu 

• Nízka spolupráca s 
drevospracujúcim priemyslom 
a jeho združeniami 

• Veková štruktúra vlastníkov  
• Žiadna spolupráca s lesníckymi 

školami na SR 
• Neakceptácia štátnej správy 
• Lobistické skupiny 
 
 
 

• Podpora ZZ  prostredníctvom 
PRV 

• Silné odborné zázemie lesníctva 
na Slovensku pre podporu 
neštátneho sektora s ochotou 
spolupracovať so ZZ vlastníkov 
lesa 

• Prevencia ilegálnych aktivít v 
lesoch 

• Väčšia šanca pri uspokojovaní 
potrieb členov združenia pri 
zvýšenom počte členov 

• Zlepšenie komunikácie s 
odbornou a laickou verejnosťou 

• Posilňovanie kooperácie, 
koordinácie a komunikácie 
medzi jednotlivými združeniami 

• Možnosť získavania finančných 
prostriedkov z fondov EÚ 

• Omladiť  
• Zvýšiť vzdelávanie vlastníkov 
• Združenia by mali poskytovať 

produkty, z ktorého budú mať 
financie 

• Hromadné protestné akcie  
 

• Ekonomická kríza s dopadom 
na finančnú silu ZZ 

• Zvyšujúce sa strety záujmov pri 
využívaní lesov 

• Rozdrobenosť združení 
• Strata spoločenského 

postavenia lesníctva, kríza s 
dopadom na politický potenciál 
ZZ 

• Dominantné postavenie 
štátnych lesov v obchode s 
drevom 

• Nedostatočná informovanosť 
verejnosti o význame 
neštátneho vlastníctva lesov 

• Nezáujem štátnej moci o 
lesníctvo a neštátny sektor 

• Práca notárskych kancelárií a 
súdnictvo 



Odporúčania, závery 
• Združovanie je jediná možnosť presadenia- sila spoločného 

potenciálu 

• Využívanie silných stránok a príležitostí- aktívni nielen lídri, ale 
aj členovia  

• Využívanie všetkých snáh neštátneho sektora na odstránenie 
slabých stránok  

• Využívanie politického potenciálu v plnom rozsahu 

• Zvýšenie aktivity členov a zjednocovanie názorov môže prispieť 
k eliminácii konfliktných názorov  a  schopnosti lepšie využívať 
zdroje financovania   

• Financie sú problém 

• Podpora od štátu? 

 

 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  č. APVV-0057-11  



Ďakujem za pozornosť!  
http://www.ipoles.sk/vynales/index.php 
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