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Zákon o lesoch 

Prvý lesný zákon bol prijatý v roku 1960 

 

Bol základom pre vytvorenie ďalšieho významného predpisu v 
oblasti lesného hospodárstva, zákona č. 100/1977 o hospodárení v 
lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva 

 

Po roku 1989 došlo k zmene politického systému, boli prijaté nové 
právne predpisy, ktoré viedli k prijatiu zákona o lesoch č. 326/2005 

 

V roku 2013 došlo k zmene zákona o lesoch doplnený o požiadavky 
vlastníkov lesov, obhospodarovateľov lesov a orgánov z oblasti 
lesného hospodárstva 
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Metodika 

Pološtruktúrovaný rozhovor s aktérmi 
združení vlastníkov lesov, ktorí sa zapájali 
do politického procesu pri tvorbe zákona o 
lesoch 
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Fázy politického cyklu 
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Otázky 
Proces formulácie 

1. Boli ste ako predseda združenia vlastníkov lesa prizvaný k tvorbe zákona o lesoch? 

2. Spolupracovali ste s členmi Vášho združenia? Zapájali sa členovia združenia do procesu 
tvorby zákona o lesoch? 

3. Spolupracovali ste aj s inými združeniami vlastníkov lesa, resp. s predsedami týchto 
združení? 

4. Akým spôsobom ste participovali na tvorbe zákona o lesoch? Opíšte Vaše aktivity pri 
tvorbe zákona. 

5. Ktorých oblastí sa týkali pripomienky, ktoré ste navrhovali zapracovať do zákona o 
lesoch?  

6. Ktoré pripomienky ste považovali z Vášho pohľadu za najdôležitejšie a prečo? 

7. Boli Vaše pripomienky akceptované a zapracované do zákona o lesoch? Ak áno, uveďte 
ktoré.  

8. Využívali ste pri presadzovaní Vašich požiadaviek donucovacie prostriedky (štrajk, 
petície)?  

9. Využívali ste lobing alebo PR? Ak áno, opíšte.  

10. Aké ďalšie taktiky alebo stratégie ste využívali v snahe ovplyvniť proces tvorby zákona? 
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Otázky 
Proces implementácie 

11. Boli ste spokojný so schválenou novelou zákona o lesoch?  

12. Ako prebiehala implementácia novely zákona o lesoch vo Vašom združení? 

 

Proces evaluácie 

13. Ako by ste zhodnotili postavenie/vplyv združení vlastníkov lesov pri tvorbe zákona o 
lesoch? 

14. Ako by ste zhodnotili silu združení vlastníkov lesov pri presadzovaní svojich požiadaviek?  

15. Ste spokojný so súčasnou podobou zákona o lesoch? 

16. Myslíte si, že združenia vlastníkov lesov dostatočne využili svoju právomoc 
pripomienkovať zákon? Ak nie, prečo?  

17. Aké zmeny by ste navrhli v zákone o lesoch pre zlepšenie postavenia neštátneho 
sektora?  

18. Aké je podľa Vás postavenie združení vlastníkov lesov v politickom procese? 

19. Myslíte si, že združenia vlastníkov lesov majú potenciál zlepšiť svoje postavenie v 
politickom procese do budúcna?  

20. Ak áno, akým spôsobom by mohli združenia vlastníkov lesov zlepšiť svoje postavenie v 
politickom procese?  
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Výsledky 
Predsedovia združení vlastníkov lesov boli prizvaní k tvorbe zákona o lesoch 

 - Informovanosť členov, možnosť navrhnúť pripomienky, spolupráca s inými  
 združeniami v rámci Rady 

 

Aktivity pri tvorbe zákona 

- Priame podieľanie sa na návrhov niektorých častí zákona, spolupráca v rámci Rady 

 

Zásadné pripomienky k zákonu 

- Ochrana vlastníckych práv podľa čl. 20 ústavy, doplnenie definície zodpovednosti štátu za 
odstraňovanie rizík a škôd spojených s verejným využívaním lesov, najmä vo vzťahu k 
financovaniu verejnoprospešných činností podľa §55 zákona  (neakceptovaná) 

 

- Doba zabezpečenia mladých lesných porastov, kde sa nezohľadňovali prírodné 
podmienky (akceptovaná) 

 

Využívanie donucovacích prostriedkov, lobingu, PR 

Združenia nevyužívali žiadne prostriedky na ovplyvnenie procesu tvorby zákona, len 
štandardné rokovania s ministerstvom, stretnutia na Rade 
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Výsledky 

Spokojnosť so schválenou podobou zákona o lesoch 

- Štát má byť zodpovedný za ekologické škody, požiare, ktoré vzniknú pri 
verejnom využívaní lesov, zákon je účinný a musí platiť 

 

Zhodnotenie postavenia združení vlastníkov lesov pri tvorbe zákona 

- Združenia využili svoju šancu dostatočne, mohli sa vyjadriť k jednotlivým 
bodom zákona 

 

Zhodnotenie postavenia združení vlastníkov lesov pri presadzovaní svojich 
požiadaviek 

- Sila združení nie je využitá, nevyužívajú svoj potenciál (51%), sú vnímaní ako 
extra, nevyužívajú žiaden nátlak voči štátu pri presadení sa, rozdielna politika 
štátu voči neštátnemu sektoru 

- Politický vplyv je nulový (apolitické združenia) 
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Odporúčania, závery 

- Zjednocovanie názorov, spolupráca medzi štátnym a neštátnym 
sektorom 

 

- Financovanie združení vlastníkov lesov je na SR problém, poskytovanie 
finančných príspevkov od štátu  

 

- Dotačná politika orientovaná aj do neštátneho sektora 

 

- Dlhodobá osveta o neštátnom sektore, omladenie v združeniach 

 

- Zvýšenie aktivity členov prostredníctvom školení  

 

- Využívanie donucovacích prostriedkov, lobingu alebo PR pri 
presadzovaní svojich požiadaviek 
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Ďakujem za pozornosť!  
http://www.ipoles.sk/vynales/index.php 
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