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Úvod 

• zásadné zmeny v oblasti štruktúry vlastníkov lesov po roku 1989 

• Reštitučný proces - významným faktor, ktorý ovplyvnil vývoj 
   v oblasti vlastníckych a užívacích vzťahov v LH SR  

• Cieľ príspevku: opísať a analyzovať štruktúru neštátnych 
   vlastníkov lesov, ktorým boli vrátené vlastnícke a užívacie práva 
   k lesným pozemkom v období 1992-2013 na základe údajov 
   z databázy odovzdaných lesov 
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Materiál a metodika 

• zdroj údajov: databáza odovzdaných lesov 

• 8123 záznamov o vlastníkoch, ktorým boli odovzdané lesné 
  pozemky v období rokov 1992-2013  

• netriedené záznamy, neúplné resp. skracované názvy subjektov 

• 2 skupiny neštátnych vlastníkov: 

Súkromní vlastníci – FO 

• individuálni vlastníci 
• spoluvlastníci 
• súkromní vlastníci + SPF 

Neštátni vlastníci – PO 

• akciové spoločnosti 
• s.r.o. 
• pozemkové spoločenstvá 
• cirkev 
• družstvá 
• združenia  
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Kategórie vlastníkov 
Individuálni vlastníci, z toho: 
 - muži 
 - ženy 
Spoluvlastníci 
Súkromní vlastníci + SPF 

Štruktúra súkromných vlastníkov lesov -FO 

Priemerná výmera [ha] 
 7,86 
 8,67 
 6,43 
                16,82 
                22,33 

33,9% 

63,4% 

2,6% 

individuálni vlastníci 

spoluvlastníci 

súkromní vlastníci 
spolu so SPF 

Percentuálne rozdelenie lesných pozemkov podľa 
jednotlivých kategórií súkromných vlastníkov 
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Percentuálne rozdelenie súkromných vlastníkov lesa podľa 
veľkostných tried 
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Kategórie vlastníkov 
a.s. 
s.r.o. 
Pozemkové spoločenstvá 
Cirkev 
Družstvá 
Združenia 

Štruktúra neštátnych vlastníkov lesov - PO 

Priemerná výmera [ha] 
                 70,75 
 77,16 
 80,98 
                413,47 
                144,16 
 33,97 

Percentuálne rozdelenie lesných pozemkov podľa 
jednotlivých kategórií neštátnych vlastníkov 

92,7% 

4,7% 

1,3% 

0,9% 

0,3% 

0,1% 

1,4% 
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s.r.o. 

družstvá 

akciové spoločnosti 

združenia 
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Percentuálne rozdelenie neštátnych vlastníkov - PO 
podľa veľkostných tried 
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Záver 

• Rozdrobené súkromné vlastníctvo lesov na Slovensku  

• Neefektívne obhospodarovanie lesných pozemkov  
   malých výmer 

• Potreba zdokonalenia legislatívnych obmedzení ďalšieho  
   drobenia pozemkov  

• Potreba združovania vlastníkov  a spájania pozemkov do 
   ekonomicky efektívnejších celkov 
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Ďakujem za pozornosť! 

http://www.ipoles.sk/vynales/index.php 


