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ÚVOD DO VÝSKUMU PRIORÍT, MOTÍVOV 
A POSTOJOV VLASTNÍKOV LESA K ZDRUŽOVANIU

ZUZANA HRICOVÁ

ABSTRACT

The present article deals with an introduction to research about priorities, motives and 
attitudes of private forest owners to associate. It deÞ nes what are the motivations, pri-
orities and attitudes and describes the development of private forest owners since 1989. 
Based on studies from other countries, article discusses the types of private forest owners 
according to their priorities in relation to the use of forest property. It deÞ nes motivation 
to enter the group according to Olson and interest groups. At the end of the article give 
range of questions for the analysis of the structure of private forest owners and their wil-
lingness to associate. 
Key words: private forest owners, motivation, priority, interest group

1 ÚVOD
Lesníctvo je podstatnou sú as ou vidieckeho života, a má vplyv aj na rôzne aspekty 

európskej spolo nosti ako celku. Lesy pokrývajú asi 40 % územia EÚ a zabezpe ujú k ú-
ové environmentálne úžitky krajiny. Na základe projektu VYNALES o výskume vply-

vu neštátneho vlastníctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom, je dôležité zaobera  
sa otázkami súvisiacimi so štruktúrou vlastníkov lesov, ich záujmovými združeniami 
a ich názormi, postojmi a prioritami. Dané otázky sú nesmierne dôležité pre formulá-
ciu a implementáciu opatrení verejnej politiky. V sú asnosti výskum v súvislosti s touto 
problematikou naberá na význame najmä v súvislosti s trvaloudržate ným obhospodaro-
vaním lesov, zvyšovaním konkurencieschopnosti a zavádzaním inovácií do lesného hos-
podárstva, rozvojom vidieka, klimatickou zmenou, i ochranou biodiverzity alebo vody. 
V rámci projektu VYNALES je dôležité získa  relevantné informácie o predstavite och 
neštátneho lesníckeho sektora na Slovensku, vyplni  informa nú medzeru v porovnaní 
s okolitými krajinami a poskytnú  zástupcom združení prostredníctvom priameho apli-
ka ného výstupu, materiál pre argumentáciu a presadzovanie svojich priorít, podložený 
vedeckým výskumom. Problematika nebola doposia  na Slovensku takto riešená, a preto 
poskytne ucelené informácie, dôležité aj pre ústredné orgány štátnej správy pri tvorbe 
politík ovplyv ujúcich tento sektor lesného hospodárstva. Riešenie projektu prispeje 
k zdokonaleniu poznania a možnému zlepšeniu nastavenia politiky pre neštátne subjekty 
lesného hospodárstva. Daná téme je založená na rôznych teoretických základoch. Na o 
využívame opis jednotlivých deÞ nícii nižšie. Cie om príspevku je deÞ nova  súkromných 
majite ov lesov, rozdeli  ich pod a ich priorít vo vz ahu k využívaniu lesného majetku do 
skupín a da  na základe teórie a faktorov pod a Olsona, návrh okruhov otázok pre analýzu 
štruktúry súkromných majite ov lesov a ich ochoty združova  sa.

2 MOTIVÁCIE, POSTOJE, PRIORITY 

Ochota jednotlivcov združova  sa, spo íva v ich motívoch, postojoch a v ur ení si pri-
orít, aby zvážili, i vstup do združenia bude pre nich výhodný, i budú môc  prostredníc-
tvom združenia realizova  svoje záujmy. DUDEKOVÁ (1998) chápe dobrovo né združovanie 
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ako štrukturálny prvok modernej ob ianskej spolo nosti, kde na jednej strane sa združe-
nie považuje za produkt diferencia ného procesu v spolo nosti, zárove  sa však zdôraz-

uje jeho úloha pri sociálnej integrácii, napr. združenie po ovníkov. 
ARMSTRONG (2007) deÞ noval motiváciu ako cie ovo orientované správanie, vedomé 

a chcené nasadenie energie za ú elom splnenia vopred vytý eného cie a. Dobre motivo-
vaní jednotlivci s jasne deÞ novanými cie mi, ktorí podnikajú kroky, od ktorých o akáva-
jú, že povedú k dosiahnutiu týchto cie ov. Združenie ako celok môže ponúka  prostredie, 
v ktorom je možné dosiahnu  vysokú mieru motivácie pomocou stimulov a odmien. Na-
príklad združenia majite ov lesov v južnej Európe, ktoré získavajú od pois ovní zvýhodne-
né poistenie svojho majetku proti požiarom. 

Postoje môžeme deÞ nova  ako nau ené predispozície k celkovo priaznivej alebo ne-
priaznivej reakcie na daný objekt, osobu i udalos . BOROŠ (2001) deÞ nuje postoj ako 
stálu formu reakcií charakterizujúcu jednotlivca i skupinu. Vlastné formovanie postojov 
nezávisí len od podnetov z prostredia, úzko súvisia s adekvátnos ou subjektívneho odra-
zu objektívnej skuto nosti, a najmä sebahodnotením. Jednotlivec si systém a štruktúru 
postojov v procese vývinu vytvára sám v sebe a pre seba. Deje sa tak v bezprostrednej sú-

innosti s u mi. K najefektívnejším spôsobom a prostriedkom formovania postojov patrí 
ú as  na aktivitách neformálnych a formálnych skupín a identiÞ kácia s týmito skupinami. 
Postoje sa prejavujú v individuálnej forme. Priorita je priebežnou hodnotou loveka. Je 
všeobecná, merate ná len pocitom. Priorita musí predchádza  ciele, ktoré chce jednotli-
vec dosiahnu . 

2 SÚKROMNÍ MAJITELIA LESOV

Lesné hospodárstvo sa po roku 1989 na Slovensku podstatne zmenilo. Zrušil sa mo-
nopol štátnych organizácii na obhospodarovanie lesov. Došlo k obnoveniu neštátneho 
sektora. V sú asnosti subjekty neštátneho sektora obhospodarujú takmer polovicu vý-
mery lesov na Slovensku. Ich štruktúra pod a vlastníctva je ve mi heterogénna. Neštátne 
subjekty lesného hospodárstva obhospodarujú lesy súkromné, spolo enstevné, cirkevné, 
obecné a lesy po nohospodárskych družstiev. Najvä šiu výmeru majú lesy spolo enstev-
né (60 %), obecné (20 %), súkromné (15 %), cirkevné (4 %) a po nohospodárske družstvá 
(necelé 1 %) (KONÔPKA, 2010). Na základe Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2010 
bolo na Slovensku 12,3 % súkromných vlastníkov lesov, z toho iba 6,4 % porastovej pôdy 
bolo vo využívaní súkromnými vlastníkmi. 

Na Slovensku sa výskum doposia  nevenoval kategóriám jednotlivých vlastníkov lesov 
z h adiska ich vz ahu k lesnému majetku. Na základe uskuto nených štúdií zo Švédska, 
USA, Fínska, Slovinska (PIVORI NAS, 2004, BUTLER, BENGSTON, ASAH, 2010, LÖNNSTEDT 
2011, HUGOSSON, INGEMARSAN, 2004, MALOVRH, STIRN, KR , 2010) však vo všeobecnosti 
môžeme súkromných majite ov lesov rozdeli , pod a ich priorít vo vz ahu k využívaniu 
lesného majetku do nasledovných skupín: 

Ekonomicky orientovaní: sústre ujú sa na ažbu dreva a/ alebo palivového dreva, in-
vestície do majetku, zachovanie vlastníctva a zvýšenie jeho hodnoty do budúcnosti.
Rekrea ne orientovaní: uprednost ujú vlastníctvo lesa za ú elom po ovníctva, rybár-
stva, pozorovania vtákov a vo ne žijúcich živo íchov, zberu lesných plodov, húb, na 
prechádzky, bicyklovanie, jazdu na koni a štvorkolkách.
Environmentálne orientovaní: vlastnia les s cie om ochrany prírody, vo ne žijúcich ži-
vo íchov, ochrany kultúrneho dedi stva, alebo pre jeho pozitívne ú inky pri ochrane 
vody, pôdy, ovzdušia a pre alšie ekosystémové služby.

1.

2.

3.
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Majitelia lesov, ktorí považujú les za svoj domov, hlavný alebo sezónny domov, býva-
nie na dôchodku, vyh adávajú ho kvôli súkromiu, štýlu a kvalite života.
Hodnotovo orientovaní majitelia lesov: vlastnia les pre jeho krásu a scenériu, chcú 
ma  zdravý životný štýl.
Rodinne orientovaní majitelia lesov: vlastnia les z generácie na generáciu ako rodinné 
dedi stvo.
Majitelia lesov, ktorí náhodne získali les: je to sú as  ich majetku, ale nestarajú sa 
o les, nezaujíma ich.

3 MOTIVÁCIE VSTUPU DO ZDRUŽENIA MAJITE OV 
LESOV

Motívy a postoje majite ov lesa k lesnému majetku sú však len jedným z možných kri-
térií, ktoré môžu ovplyv ova  ochotu združova  sa do ich záujmových združení. Olson sa 
v knihe Logika kolektívnej vo by (1965) zameral na rozbor vzniku skupín, kedy hlavným 
motívom pre vznik organizovanej skupiny je zisk. Potencionálne skupiny tvoria jednotliv-
ci, ktorí zdie ajú spolo né ciele. OLSON (1965) chápe jednotlivca ako racionálne konajúcu 
bytos , ktorá sa snaží maximalizova  svoje zisky a minimalizova  náklady. Predpoklad, 
že skupina jednotlivcov svojim konaním sleduje spolo né záujmy, považuje za nesprávny. 
Tvrdí, že jednotlivci nap ajú v prvom rade svoje vlastné potreby. Z toho vyplýva koncept 
kritickej masy, kde by všetci jednotlivci v skupine mali kona  v prospech kolektívneho 
dobra a dosiahnu  spolo ný záujem, ale každý jednotlivec sa snaží dosiahnu  o najvyšší 
zisk pre seba a koná v prospech svojho vlastného záujmu. 

Organizácia záujmov je založená na jednoduchom princípe, ke  nieko ko užívate ov 
lesa vytvorí skupinu a lepšie tak reprezentuje svoje záujmy v politickom procese, ako keby 
každý reprezentoval len svoje vlastné záujmy individuálne. Ak majitelia lesov majú po-
dobné záujmy, dokážu vytvori  ve mi silné záujmové združenie. K vzniku organizovanej 
skupiny sú jednotlivci motivovaní predovšetkým o akávaním dlhodobej výhody a zisku. 
Pri organizovate nosti záujmov sa jednotlivci združia kvôli naplneniu spolo ných cie ov, 
snažia sa vyprodukova  kolektívny statok, pri om vznikajú dva problémy. Prvým prob-
lémom organizovate nosti záujmov je problém ierneho pasažiera, o znamená možnos  
podie a  sa na skupinových výhodách bez nutnosti vynaloženia osobných nákladov (napr. 

lenského). Možnos  sta  sa iernym pasažierom vedie k oslabeniu až k zániku motivá-
cie vstúpi  do združenia. Druhým problémom je ve kos  skupiny, o je pre OLSONA (1965) 
rozhodujúcim faktorom. Pri malých skupinách existuje motivácia vyjednáva  s cie om do-
siahnutia vzájomne výhodného kolektívneho konania. To však neznamená, že záujmové 
skupiny musia by  pri dosahovaní svojich cie ov úspešné. Pri ve kých skupinách sa as-
tejšie objavuje problém ierneho pasažiera, pretože ím je skupina vä šia, tým je príspe-
vok jedného lena na produkciu kolektívneho statku menší, pretože malý len chápe svoj 
príspevok za tak malý, že nepovažuje za dôležité do záujmového združenia vstúpi . Pod a 
OLSONA (1965), ve ké skupiny sa môžu organizova  do záujmových združení, ak potenci-
onálnych lenov stimulujú prostredníctvom selektívnych motivácii, ktoré by odme ovali 
participantov alebo sankcionovali neparticipantov. Poznáme pozitívne a negatívne moti-
vácie. Pozitívne motivácie pre lenov sú služby v rámci kolektívneho dobra, ako napríklad 
priaznivé ceny pri príprave lesných hospodárskych plánov alebo poistenie proti lesným 
požiarom. Negatívne motivácie sa zameriavajú na potrestanie iernych pasažierov, kto-

4.

5.

6.

7.
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rí nezdie ajú náklady na poskytovanie kolektívneho dobra, môžu by  napríklad vo forme 
nátlaku povinného lenstva. 

Pod a OLSONA (1965) existujú pri zlepšení organizovate nosti záujmov tieto spôsoby 
riešenia: 

povinnos  vstúpi  do združenia vytvorením záujmového združenia komorového typu 
prostredníctvom legislatívy,
rozdiferencovanos  skupiny, lebo ve kí lenovia skupiny majú záujem na založení zá-
ujmového združenia, aj ke  sa malí lenovia správajú ako ierni pasažieri,
solidarizujúce skupinové ideológie preklenú problém nezáujmu a správanie ierneho 
pasažiera, 
ponuka služieb pre lenov zlepšuje atraktívnos  záujmového združenia, 
vylú enie ne lenov z konzumácie produkovaného kolektívneho statku.
Záujmové združenia vznikajú, ak sa spoja jednotlivci, ktorí majú spolo ný záujem 

a chcú ho presadi . Záujmové združenia sú organizácie, ktoré artikulujú záujmy skupiny 
ob anov alebo podnikov, ktorú zastupujú, a pokúšajú sa ich presadi  v politickom pro-
cese. Špeciálnym znakom záujmových združení v lesnom hospodárstve je zastupovanie 
nejakého záujmu pri využívaní a obhospodarovaní lesa. CUBBAGE (1993) deÞ nuje záujmo-
vé združenia ako organizácie jednotlivcov zdie ajúcich jeden alebo viac záujmov, ktorí sa 
snažia ovplyv ova  rozhodovanie vládnych agentúr, politických predstavite ov a alších 
tvorcov politiky. Sú nevyhnutné pre fungovanie demokratického systému, pretože ne-
predstavujú len vyjadrenie záujmov a postojov socioekonomickej skupiny, ale poskytujú 
informácie, ktoré môžu by  využité v legislatívnom procese a v procese tvorby strate-
gických dokumentov. DÜR A DE BIÉVRE (2007) tvrdia, že ú as  záujmových združení na 
politickom živote môže zlepši  rozhodovacie procesy prostredníctvom podpory politík, 
ktoré sú v súlade s ob ianskymi preferenciami a blokova  politiky, ktoré odrážajú záujmy 
vládnucej elity.

Vnútorná organizácia záujmových združení závisí od zákonodarstva v danej oblasti 
a právnej formy záujmového združenia. Vä šinou je najdôležitejším orgánom zhromaž-
denie lenov. Exekutívnu innos  vykonáva výkonný výbor a za jeho innos  zodpovedá 
sekretariát. Sekretariát môže ma  platených zamestnancov, alebo to vykonávajú lenovia 
ako dobrovo nú innos . Kontrolnú innos  s dôrazom na exekutívu uskuto uje dozorná 
rada. Záujmové združenie asto vytvára iné odborné a tematické zložky. Pri vnútornej 
organizácii záujmových združení platí formálne demokratický princíp, neformálne sú dô-
ležité iné faktory ako kvalita kancelárie záujmového združenia, osobnosti a ich politické 
kontakty a Þ nan né zdroje na fungovanie združenia (napr. plat výkonného tajomníka). 

Združenia vlastníkov lesov sa formovali z troch dôvodov. Prvým je podpora reštitu -
ného procesu, kedy sa vlastníci lesov združovali a organizovali, aby sa zlepšilo riadenie 
a mohli obhajova  spolo né záujmy. Druhým dôvodom je reprezentovanie záujmov vo i 
vláde, pretože záujmové združenia sa chceli podie a  na rozhodovacom procese. Posled-
ným dôvodom je spolupráca v oblasti riadenia a marketingu. 

Na Slovensku je koordináciou postupu vlastníkov neštátnych vlastníkov lesov pri 
presadzovaní svojich požiadaviek poverená Rada združení vlastníkov neštátnych lesov. 
Je reprezentatívnym orgánom zastupujúcim záujmy vlastníkov súkromných, obecných 
a cirkevných lesov v Slovenskej republike. Rada zastrešuje Úniu regionálnych združení 
vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Združenie vlastníkov spolo enstevných a súk-
romných lesov Banskobystrického kraja, Úniu diecéznych lesov na Slovensku a Združe-

•

•

•

•
•
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nie obecných lesov SR. Záujmové združenia sa vyzna ujú problémami s organizovate -
nos ou, ale ich politický potenciál sa zvyšuje.

Návrh okruhov otázok pre analýzu štruktúry súkromných majite ov lesov 
a ich ochoty združova  sa

Pre získanie potrebných empirických údajov zo Slovenska o prioritách, motívoch 
a postojoch vlastníkov lesa k združovaniu, navrhujeme použi  dotazníkový prieskum 
medzi lenmi existujúcich záujmových združení, ako aj medzi ostatnými majite mi lesa. 
Na základe danej analýzy problémov a priorít sa vypracuje metodický rámec pre analýzu 
vybraných politík (lesnícka, rozvoja vidieka a ochrany prírody). Získame tak informácie 
o neštátnych vlastníkoch lesov, ich prioritách, motívoch a postojoch a o vytváraní ich 
združení a rôznych záujmových skupín. 

Hlavné okruhy otázok, ktoré nás zaujímajú, aby sme potvrdili teóriu a faktory, ktoré 
spomína Olson: 

1. Typ vlastníka
Pôvod vlastníka: odkia  vlastník je, bývanie v meste alebo na vidieku, vzdialenos  me-

dzi domovom a lesom, vzdelanie v oblasti lesníctva.
Vlastníctvo: ve kos  majetku, kúpa alebo zdedenie pozemku, obhospodarovanie ma-

jetku, ú el obhospodarovania, prenajímanie majetku, priorita zisk alebo trvalo udržate -
ný rozvoj lesa.

Vz ah k lesu: as strávený v lese, motivácia vlastni  les, o akávania od vlastnenia lesa, 
samotný vz ah k lesom. 

2. Okruhy smerom k združovaniu 
Motivácia k združovaniu: o akávanie od združovania sa (výmena informácii, pláno-

vanie lesnej infraštruktúry, zvyšovanie spolo ných záujmov, prevencia ilegálnych aktivít 
v lesoch).

Výhody vstupu do združenia: spolo né názory pri fungovaní združenia, reprezentá-
cia spolo ných záujmov, spojenie sa pre dosiahnutie politických cie ov, vä šia šanca pri 
uspokojovaní potrieb združenia pri ve kom po te lenov.

Problémy združovania sa: free rider problém pri ve kých skupinách, selektívne moti-
vácie majite ov k vstupu do združenia, úprava lenstva v združení v legislatíve.

lenstvo: názor o združovaní všetkých majite ov lesa do združenia, platba lenského.

4 ZÁVER

Na základe projektu VYNALES je dôležité získa  relevantné informácie o predstavi-
te och neštátneho lesníckeho sektora na Slovensku. Ochota jednotlivcov združova  sa, 
spo íva v ich motívoch, postojoch a v ur ení si priorít, aby zvážili, i vstup do združenia 
bude pre nich výhodný, i budú môc  prostredníctvom združenia realizova  svoje záujmy. 
Súkromné vlastníctvo lesov sa obnovilo po roku 1989. Na Slovensku sa doposia  žiaden 
výskum nevenoval rozdeleniu súkromných majite ov lesov pod a ich priorít vo vz ahu 
k využívaniu lesného majetku. Na základe uskuto nených štúdií z iných krajín sme roz-
delili typy majite ov lesov do siedmych skupín: ekonomicky, rekrea ne a environmentálne 
orientovaní majitelia lesov, majitelia lesov, ktorí považujú les za svoj domov, hodnotovo 
a rodinne orientovaní majitelia lesov a majitelia lesov, ktorí náhodne získali les. Motívy 
a postoje majite ov lesa k lesnému majetku sú len jedným z kritérií, ktoré môžu ovplyv o-
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va  ochotu združova  sa. Olson opisuje alšie faktory, ktoré ovplyv ujú ochotu združova  
sa, napr. kritická masa, organizovate nos  záujmov, problém ierneho pasažiera, ve kos  
skupiny a selektívne motivácie. Pre získanie potrebných údajov zo Slovenska o priori-
tách, motívoch a postojoch súkromných vlastníkov lesa k združovaniu, v rámci projektu 
VYNALES bude použitý dotazníkový prieskum medzi lenmi existujúcich záujmových 
združení, ako aj medzi ostatnými majite mi lesa. Na potvrdenie teórie a faktorov, ktoré 
spomína Olson, sme vytvorili návrh okruhov otázok pre analýzu štruktúry súkromných 
majite ov lesov a ich ochoty združova  sa, kde sme sa venovali typu vlastníka, jeho pô-
vodu, vlastníctve, vz ahu k lesu. Druhú skupinu tvorili okruhy smerom k združovaniu, 
motivácia výhody vstupu do združenia a problémy združovania sa.
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