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DATABÁZOVÉ ÚDAJE O MAJITE OCH 

A OBHOSPODAROVATE OCH LESOV 

VYBRANÝCH REGIÓNOV SLOVENSKA

MATÚŠ KAJBA, MÁRIA ŽIAKOVÁ, ZUZANA SARVAŠOVÁ

ABSTRACT

The paper is focused on presentation of possibilities of new technologies in forestry praxis 
aimed at identiÞ cation of forest owners and managers based on a main forest management 
unit level. IdentiÞ cation process is demonstrated in selected regions of Slovak republic. 
The regions were selected and processed as a partial results of project VYNALES.
Key words: forest ownership, forest management, database sources 

1 ÚVOD

Zatia  o do roku 1994 vykonávanie hospodárskych inností v lesoch a poskytovanie 
komplexných informácií o lesoch SR zabezpe ovali organizácie štátnych lesov, v sú as-
nosti sú tieto úlohy do zna nej miery ovplyv ované procesom reprivatizácie lesných po-
zemkov, konštituovaním ve kého množstva nových subjektov (cca 7 – 9 tis. samostatne 
hospodáriacich vlastníkov lesov), ktoré vstupujú do procesu obhospodarovania lesov SR. 
Permanentné zmeny vo vlastníckych a užívate ských vz ahoch k lesným pozemkom,do 
zna nej miery obmedzujú možnostiidentiÞ kácie vlastníkov lesov, komunikáciu so sub-
jektmi, ako aj získavanie a vyhodnocovanie komplexných informácií o lesoch SR.

2 VLASTNÍCTVO A OBHOSPODAROVANIE LESNÝCH 
POZEMKOV V SR

Do riešenia vlastníckych vz ahov k lesným pozemkom na Slovensku v sú asnosti ešte 
stále negatívne zasahujú dôsledkyprocesov po roku 1948, kedy došlo k presunom vlast-
níctva lesnej pôdy zo súkromnej do štátnej „držby“. Pozemkovou reformou došlo k po-
štátneniu súkromných pozemkov s výmerou nad 50 ha, ako aj odovzdaniu obecných lesov 
do operatívnej správy štátnych lesov. Pod a „Inventarizácie lesov Slovenska 1949 – 1953“, 
v roku 1920 bola výmera lesnej pôdy na Slovensku 1 548 361 ha, z toho len 292 914 ha bola 
výmera štátnych lesov, 665 350 ha lesov (43 %) bolo vo vlastníctve súkromného sektora. 

K 1. 1. 1946 bola výmera lesov na Slovensku 1 615 680 ha, z toho vo vlastníctve štátu 
už bolo 490 073 ha, konÞ škovaných 177 813 ha a 316 890 ha bola výmera súkromných 
lesov (okrem urbariálnych a družstevných lesov), ktoré boli vo vlastníctve súkromného 
sektora.

Po roku 1948 k 31. 12. 1953 bola výmera lesov 1 771 166 ha, z toho 1 608 201 ha bola 
výmera štátnych lesov, 662 965 ha bola výmera ostatných lesov v odbornej správe, z toho 
237 645 ha bola výmera drobných lesov pod 10 ha. 

Z uvedeného vyplýva, že v roku 1920 bolo len 18,92 % výmery lesov vo vlastníctve 
štátu, v roku 1946 to bolo 30,33 % a v roku 1953 bolo už 62,55 % štátnych lesov, 
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Proces vyvlast ovania pokra oval aj v alších rokoch. V roku 1960 bola výmera lesov 
v operatívnej a odbornej správe 1 681 773 ha z toho 1 676 872 ha porastovej pôdy. V obdo-
bí od roku 1970 – 1980 boli ešte 2 % lesných pozemkov v súkromnom vlastníctve. V al-
ších rokoch je už evidencia lesných pozemkov vedená pod a štátnej a odbornej správy. 

Reštitu ný proces po roku 1990 vytvoril na Slovensku, podobne ako v ostatných post-
komunistických krajinách Európy, priestor pre vlastníkov lesov, požiada  o prinavrátenie 
vlastníckych práv k lesným pozemkom. 

Od roku 1994 sa v inventarizáciách lesov, postupne ako prebieha proces reprivati-
zácie, uvádzajú údaje o výmerách porastovej pôdy v štruktúre pod a vlastníctva a ob-
hospodarovania lesov. K 31.12.2011 z výmery porastovej pôdy 1 940 108 ha je 10,89 % 
neznámych vlastníkov, 40,78 % z výmery lesných porastov je vo vlastníctve štátu, 11,31 % 
vlastnia súkromníci, 24,46 % vlastnia spolo enstvá (urbáre, pozemkové spolo enstvá, 
s.r.o. a p.), 2,88 % porastovej pôdy je vo vlastníctve cirkví, 0,29 % je vo vlastníctve po no-
hospodárskych družstiev a 9,39 % porastovej pôdy je vo vlastníctve miest a obcí.

Relevantné informácie o vlastníctve ostatných lesných pozemkov (cesty, sklady, pro-
duktovody...) zatia  nie je možné spracova  v štruktúre pod a vlastníctva, pretože kom-
plexná delimitácia týchto pozemkov (najmä lesných ciest) zatia  nie je ukon ená.

3 IDENTIFIKÁCIA VLASTNÍKOV 
A OBHOSPODAROVATE OV LESOV – INFORMA NÉ 
ZDROJE

Lesoprojekt, neskôr Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky 
(NLC– ÚLZI), ako správca Informa ného systému lesného hospodárstva (IS LH), už od 
za iatku procesu reprivatizácie, modiÞ koval štruktúry súborov dát tak, aby v databázach 
jednotlivých podsystémov (LHP, LHE, RŠ, GIS) boli informácie o vlastníctve (vlastní-
koch) a obhospodarovaní (obhospodarovate och) lesných pozemkov. Aktualizácia súbo-
rov dát, ktorá sa každoro ne realizuje v rámci obnov PSL (LHP), neumož uje celoplošne 
získava  spo ahlivé informácie o vlastníkoch lesov. Pre tieto ú ely sa v sú asnosti do praxe 
zavádzajú nové technológie, ktoré na báze geopriestorových dát umož ujú identiÞ kova  
aj vlastníkov pozemkov na daných parcelách. 

Na úvod je potrebné poznamena , že permanentná aktualizácia vlastníctva na les-
ných pozemkoch je záležitos ou katastra nehnute ností, ktorý je jediným kompetentným 
správcom informácií o vlastníkoch lesných pozemkov.

4 KATASTER NEHNUTE NOSTÍ 

Hlavným zdrojom informácií o vlastníctve (vlastníkoch) lesných pozemkov na Slo-
vensku je kataster nehnute ností, v ktorom základnou eviden nou jednotkou je parcela 
s príslušnou kategóriou druhu pozemku. Kataster eviduje desa  druhov pozemkov a jed-
ným z nich je aj lesný pozemok. Existujú dva druhy parciel katastra nehnute ností: 

Parcela registra E (EKN parcela), ktorá predstavuje pôvodnú hranicu parcely z po-
zemkovej knihy, ktorá sa nachádza na pôvodných mapách a jej hranice nie sú v teréne 
vidite né. Parcelu registra E je možné geometrickým plánom zmeni  na parcelu regis-
tra C, s presnou výmerou a súradnicami lomových bodov. Každá parcela registra E je 
obsiahnutá v nejakej parcele registra C. 

•
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Parcela registra C (CKN) je uvedená na katastrálnej mape a má hranice vidite né v te-
réne. Každá parcela registra C má pridelené parcelné íslo. Hranice katastrálneho 
územia sú tvorené hranicami parciel registra C.
Vlastnícke pomery na katastrálnych parcelách sú deÞ nované listom vlastníctva, kto-

rý by mal by  evidovaný len na parcelu jedného registra. Ak má parcela v registri C evi-
dovaný list vlastníctva, parcela, resp. parcely z registra E obsiahnuté v nej evidovaný list 
vlastníctva by nemali obsahova . Existujú však prípady, ke  je evidovaný list vlastníctva 
na parcelu E umiestnenú v parcele C, ktorá je tiež evidovaná na liste vlastníctva. Vtedy sa 
jedná o chybu v katastrálnom operáte, kedy je jedna as  pozemku vedená na rozdielnych 
listoch vlastníctva s rozdielnymi vlastníkmi, vtedy je potrebné požiada  príslušnú správu 
katastra o opravu chyby v katastrálnom operáte.

Metódy identiÞ kácie vlastníkov lesných pozemkov

V sú asnosti je možné identiÞ káciu vlastníkov na lesných pozemkoch vykonáva  
pomocou digitálnej katastrálnej mapy a lesníckej digitálnej mapy (LDM). Vzh adom na 
to, že hranice najnižších jednotiek priestorového rozdelenia lesov (JPRL) nie sú totožné 
s hranicami parciel, identiÞ kácia vlastníkov pozemkov pre konkrétnu JPRL je možná len 
prekrytom vrstiev JPRL z LDM a priestorovej vrstvy parciel registra C, a E.

íslo listu vlastníctva, ako identiÞ kátor vlastníkov na parcele v rámci katastrálneho 
územia, sa primárne preberá z vrstvy parciel registra C. V prípade, že na parcelách regis-
tra C nie je evidovaný list vlastníctva, íslo listu vlastníctva sa preberie z parciel registra 
E.

Problém môže nasta  v prípade, ktorý bol nazna ený v predchádzajúcom odstavci, 
teda v prípade, ke  je list vlastníctva evidovaný aj v registri parciel C, aj v registri parciel 
E na tej istej parcele. V takom prípade sa jedná o nezrovnalos  katastra, ktorú je potrebné 
rieši  správnym konaním. 

Tento spôsob identiÞ kácie vlastníkov lesných pozemkov v jednom poraste, alebo 
v malom po te porastov je pomerne jednoduchý a spo íva vo vizualizácii hraníc lesných 
porastov a parciel katastra nehnute ností, vypísaní listov vlastníctva a následným vyh a-
daním príslušných databázových záznamov. 

Pre identiÞ káciu vlastníkov lesných pozemkov na vä ších územiach, je už potrebné 
používa  iné soÞ stikovanejšie technológie (GIS) a špecialistu, ktorý deÞ nuje logiku výbe-
ru príslušnej vrstvy parciel (registra C, E) na základe listov vlastníctva a následne vykoná 
prienik potrebných vrstiev. Výsledok je potrebné spracova  v databázovom prostredí pri-
pojením ísiel listu vlastníctva k jednotlivým vlastníkom. Pri využívaní takéhoto riešenia 
je nutné po íta  s tým, že hranice lesných porastov by síce mali korešpondova  s hranica-
mi parciel katastra nehnute ností, nie je to však stopercentne zaru ené a asto vznika-
jú pri prekrytoch malé plôšky spôsobené nesúladom hraníc, ktoré môžu by  z h adiska 
identiÞ kácie vlastníckych vz ahov nevýznamné a môžu vnáša  nepresnosti do alšieho 
spracovania údajov. Tieto nedostatky je potrebné po as spracovania eliminova . 

Je potrebné poznamena , že digitalizácia, resp. vektorizácia priestorových vrstiev 
katastra nehnute ností ešte nie je úplná.  Sú katastrálne územia, v ktorých identiÞ kácia 
vlastníkov lesných pozemkov touto metódou ešte nie je možná. 

IdentiÞ kácia vlastníckych vz ahov pre vybraný porast, resp. porasty, prostredníc-
tvom prekrytu vrstiev JPRL a katastra nehnute ností je v sú asnosti možná prostredníc-
tvom webovej aplikácie Lesnícky GIS (LGIS), vyvinutej na NLC.

•
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5 INFORMA NÝ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 
– INFORMA NÁ BANKA 

Zdrojom informácií o vlastníctve a obhospodarovaní lesných pozemkov (s obmedze-
nou spo ahlivos ou) je Informa ný systém lesného hospodárstva (IS LH), ktorý vo svojej 
informa nej banke (IB) obsahuje súbory dát zo všetkých doteraz realizovaných podsys-
témov:

podsystém HÚL (Programy starostlivosti o les  –  PSL),
podsystém lesnej hospodárskej evidencie (LHE),
podsystém rezortnej štatistiky (IS RŠ).

Programy starostlivosti o les

Produktom PSL sú súbory textových a íselných dát z opisu porastov a plánu hospo-
dárskych opatrení v JPRL, súbory dát z tabu ky plochovej a súbory geopriestorových dát 
– lesnícka digitálna mapa. 

Konkrétni vlastníci lesných pozemkov aj s výmerou (podielom výmery) JPRL na 
parcele (CKN) boli do roku 2008 obsiahnuté v súboroch dát z tabu ky plochovej. Tieto 
údaje bolo možné jednoduchým spôsobom (cez identiÞ kátory) pripoji  k digitálnej  vrstve 
JPRL. Využívanie týchto súborov, ako zdroja informácií o vlastníkoch lesných pozemkov, 
má svoje obmedzenia: 

údaje sú aktuálne k prvému roku platnosti PSL a v priebehu decénia sa v plnom rozsa-
hu neaktualizujú z dôvodu absencie rozhodnutí o zmene vlastníctva v priebehu plat-
nosti PSL,
od ú innosti nových pracovných postupov HÚL (rok 2008) vyhotovite  PSL nie je po-
vinný v tabu ke plochovej uvádza  vlastníka lesa, ale len druh vlastníctva.
Na základe uvedeného je možné konštatova , že databáza PSL bez využívania pre-

krytov s vrstvou katastra, nebude obsahova  kompletné informácie o vlastníkoch lesných 
pozemkov pre celé územie SR. 

Lesná hospodárska evidencia

V súboroch dát z LHE sú okrem údajov o vykonaných hospodárskych opatreniach 
v JPRL aj názvy obhospodarovate ov lesných pozemkov. V zmysle platnej vyhlášky o ve-
dení LHE .297/2011, výkazy, z ktorých sa zaznamenávajú údaje o vykonaných hospodár-
skych opatreniach, každoro ne poskytuje 8 – 9 tisíc subjektov. Z nich sa však vytvárajú 
súbory dát len pre porasty v ktorých boli vykonané nejaké hospodárske opatrenia. Väzba 
obhospodarovate ov na lesné porasty je len v obmedzenom rozsahu. Informácie o vlastní-
koch obhospodarovaných pozemkov sú len sporadické a to len v tom prípade, ak vlastník 
lesných pozemkov je zárove  aj ich obhospodarovate om.

V snahe zabezpe i  väzbu súborov dát z LHE na  ostatné podsystémy IS LH, k názvu 
subjektov boli doplnené identiÞ kátory I O, alebo rodné íslo obhospodarovate a, to však 
problém zabezpe ovania väzby na ostatné podsystémy nerieši a to z nasledovných dôvo-
dov:

nie všetky subjekty majú právnu subjektivitu,
rodné ísla subjekty z rôznych dôvodov neuvádzajú,
obhospodarovatelia (vlastníci) lesných pozemkov sa v priebehu platnosti PSL menia 
napríklad z dôvodov dedi ského konania, prenájmu alebo predaja pozemkov inému 
subjektu,

•
•
•

•

•

•
•
•
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identiÞ kátor, alebo názov toho istého subjektu v jednotlivých podsystémoch nie je 
identický. 

Register vlastníkov a obhospodarovate ov lesov

V sú asnosti je snaha vytvori  jednozna nú databázu subjektov, ktoré vlastnia a ob-
hospodarujú lesné porasty, prostredníctvom už spomínanej webovej aplikácie Lesnícky 
GIS. Aplikácia je prístupná všetkým pracovníkom štátnej správy, ktorí by mali postupne 
vybera  konkrétnych vlastníkov, obhospodarovate ov a odborných lesných hospodárov 
a priradi  ich ku konkrétnym JPRL. Neštátnym subjektom je ponúknutá rozšírená funk-
cionalita aplikácie, ktorá nie je prístupná cez verejnú as , v prípade, že vyplnia lesnícku 
hospodársku evidenciu v elektronickej forme. Za týmto ú elom sú im sprístupnené súbory 
dát s ozna ením JPRL, kód a meno odborného lesného hospodára a v kon enom dôsled-
ku je evidovaný aj neštátny obhospodarovate  na úrovni porastov, ktoré obhospodaruje. 
Takto vytvorená databáza je plne kompatibilná s databázou PSL. Realiza ným výstupom 
by mal by  „Register vlastníkov a obhospodarovate ov lesov“.

6 IDENTIFIKÁCIA OBHOSPODAROVATE OV LESA VO 
VYBRANÝCH REGIÓNOCH SR V RÁMCI PROJEKTU 
VYNALES

V rámci projektu bolo vybraných šes  regionálnych združení vlastníkov neštátnych le-
sov: Banská Bystrica, Gemer, Liptov – Tatry, Šariš, Tren ín, Žilina. Od zástupcov združe-
ní boli následne získané podklady o ich lenoch za ú elom identiÞ kácie lesných porastov, 
ktoré združenia obhospodarujú. V rámci šiestich regiónov bolo evidovaných 509 lenov. 
Na základe dodaných podkladov možno konštatova , že plošne najvä ším združením je 
združenie Banská Bystrica, ktoré zasahuje do trinástich okresov, a plošne najmenším je 
združenie Žilina zasahujúce do piatich okresov. Z h adiska po tu lenov je tiež najvä ším 
združením Banská Bystrica s po tom lenov 165 a najmenším združením Šariš s po tom 

lenov 25. Ve kos  a po et lenov združení názorne ilustruje mapa 1.

Mapa 1 – Po ty lenov jednotlivých združení v rámci jednotlivých združení a okresov

•
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Ako už bolo nazna ené pre ú ely projektu bolo potrebné identiÞ kova  jednotlivých 
lenov združení ako užívate ov konkrétnych lesných porastov. Ako databáza užívate ov 

lesov na úrovni lesného porastu bola vybraná databáza PSL. Za ú elom identiÞ kácie bolo 
potrebné prepoji  záznamy o lenoch z podkladov jednotlivých združení k záznamom 
z plochovej tabu ky PSL. Ako jediný možný identiÞ kátor tohto prepojenia bolo možné 
použi  názov lena združenia, resp. obhospodarovate a lesa. Prepojenie cez takýto tex-
tový re azec však predstavuje problém, pretože pre úspešnos  prepojenia by museli by  
obidva názvy úplne identické. Názvy najmä lesných pozemkových spolo enstiev sú však 
ve mi asto skracované napr. „Les. spol.“, „LS“,„LPS“, „Lesopas.“ a podobne. Nako ko 
obidva registre vznikali nezávisle od seba tieto skratky, resp. názvy spolo enstiev a iných 
subjektov sú rôzne. Je tiež možné, že v priebehu platnosti PSL došlo k zmene názvu jed-
notlivých subjektov. Na základe týchto skuto ností automatizované prepojenie týchto 
dvoch registrov nebolo možné, nako ko sa nezhodoval ani jeden názov. Údaje bolo nutné 
prechádza  záznam po zázname a vyh adáva  asti názvu obhospodarovate ov, ktoré by 
mohli by  identické v obidvoch registroch. Takýmto spôsobom sa podarilo identiÞ kova  
392 záznamov, teda 77 % percent obhospodarovate ov lesa evidovaných v regionálnych 
združeniach. Je ešte nutné poznamena , že pri takomto spôsobe identiÞ kácie sa v niekto-
rých prípadoch názvy subjektov skôr podobajú ako jednozna ne rovnajú, a je potrebné 
robi  subjektívne rozhodnutia, ktoré však nemusia by  vždy správne.

Najviac subjektov sa podarilo identiÞ kova  v regionálnom združení Žilina a najmenej 
v regionálnom združení Banská Bystrica. Tento fakt môže by  samozrejme podmienený 
ve kos ou územia na ktorom združenie pôsobí. Druhým najúspešnejšie identiÞ kovaným 
združením bol Šariš, úspešnos  identiÞ kácie v rámci ostatných združení sa viac menej 
približovala trom štvrtinám. Úspešnos  identiÞ kácie lenov jednotlivých združení v data-
báze PSL na základe dodaných podkladov názorne ilustruje mapa 2.

Mapa 2 – Úspešnos  identiÞ kácie lenov združení v rámci regionálnych združení

Po identiÞ kácii jednotlivých subjektov v rámci združení a ich priradení k porastom 
ktoré majú v užívaní, bolo možné analyzova  štruktúru užívate ských vz ahov v rámci 
regionálnych združení. Lesné porasty v užívaní neštátnych organizácií mali najvä šiu 
rozlohu v rámci regiónu združenia Žilina (72,41 %) a najnižšiu v rámci regiónu Banská 
Bystrica (32,24 %) v ostatných regiónoch boli lesné porasty výmerou rozdelené viac me-
nej rovnomerne medzi štátne a neštátne (mapa 3).
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Mapa 3 – Obhospodarovanie lesných porastov štátnymi a neštátnymi subjektmi v rámci 
analyzovaných regiónov

Z identiÞ kovaných porastov boli následné vybrané porasty, ktoré neobhospodaruje 
štát. V týchto porastoch bola vyhodnotená ich štruktúra z h adiska užívania. V regióne 
Banská Bystrica je v obhospodarovaní lenov regionálneho združenia 24 % z celkovej roz-
lohy porastov v neštátnom užívaní. Zo zvyšku je približne rovnaký podiel rozdelený medzi 
spolo enstevné a obecné lesy a 10 % je v súkromnom užívaní. V regióne Gemer je situá-
cia podobná, lenovia združenia obhospodarujú približne 30 % porastov. V obhospoda-
rovaní pozemkových spolo enstiev je alších 32 % a obcí 21 % lesov neštátneho sektora. 
Menší podiel porastov je v obhospodarovaní súkromných užívate ov a cirkvi. V regióne 
Liptov-Tatry výrazne dominujú porasty obhospodarované lenmi regionálneho zdru-
ženia (44 %), najvä ší podiel z ostatku predstavujú porasty v spolo enstevnom užívaní 
(30 %). Výraznejšie zastúpenie tu majú aj porasty v užívaní obcí a cirkvi. V regionálnom 
združení Šariš lenovia združenia obhospodarujú najmenej porastov, len 7,6 %. V regióne 
výrazne dominuje spolo enstevné užívanie (69 %), výraznejšie sú zastúpené aj porasty 
v súkromnom užívaní (13 %), a v menšej miere v obecnom. V regióne Tren ín výrazne 
dominujú porasty v spolo enstevnom užívaní (46 %), ekvivalentný podiel predstavujú 
porasty v obhospodarovaní lenov združení a súkromnom užívaní (21 %), približne 8 % 
obhospodarujú obce. V regióne Žilina je situácia podobná, porasty v užívaní pozemko-
vých spolo enstiev predstavujú (46 %), významne sú zastúpené aj v súkromnom užívaní 
(21 %). lenova združenia obhospodarujú 24 % porastov regiónu. Štruktúru užívania les-
ných porastov v rámci regiónov názorne ilustruje tabu ka 1.

Tabu ka 1 Štruktúra užívania lesných porastov neštátnymi subjektmi v rámci regiónov

Región
Spolo en-

stevné
(%)

Obecné
(%)

Neur ené
(%)

Súkromné
(%)

Cirkevné
(%)

Po nohospo-
dárske

družstvá 
(%)

Združenia
(%)

Potenciálni lenovia 
združenia (%)

celkom
bez obecných 
a cirkevných

Banská 
Bystrica

30,99 32,96 0 10,62 0,75 0,3 24,36 75,62 41,91

Gemer 32,99 21,66 0,21 8,38 6,59 0,01 30,15 69,84 41,59

Liptovské 
Tatry

30,23 9,9 3,56 2,68 8,75 0,21 44,68 55,33 36,68

Šariš 69,5 4,02 4,24 13,03 1,55 0 7,66 92,34 86,77

Tren ín 46,3 8,02 0,32 21,89 0,86 0,94 21,69 78,33 69,45

Žilina 46,77 1,28 0,56 25,76 0,18 1,39 24,07 75,94 74,48
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Táto skuto nos  poukazuje na reprezentatívnos  jednotlivých regionálnych združení 
(OLSON, 1971). Najvyššiu reprezentatívnos  má Liptovsko-Tatranské združenie vlastní-
kov lesov, najnižšiu Šarišsko-Zemplínske združenie vlastníkov lesov (mapa 4). Ak od íta-
me skupinu užívate ov (obhospodarovate ov), ktorí potenciálne môžu by  aj lenmi iných 
združení na základe vlastníctva (obecné lesy v Združení obecných lesov Slovenskej re-
publiky alebo cirkevné v Združení cirkevných lesov Slovenka), stále ostáva vysoký podiel 
obhospodarovate ov, ktorí nepatria do žiadneho z regionálnych združení vlastníkov ne-
štátnych ( i súkromných alebo spolo enstevných) lesov (tabu ka 1). To vytvára priestor 
pre prácu regionálnych združení pri získavaní nových lenov. V alšom sa budeme v rám-
ci projektu VYNALES venova  aj výskumu postojov vlastníkov lesa k združovaniu (HRI-
COVÁ, 2012 v tomto zborníku).

Mapa 4 – Podiel lenov a potenciálnych lenov regionálnych združení

4 ZÁVER

Otázky súvisiace so štruktúrou vlastníkov lesov, ich záujmovými združeniami a ich 
názormi, postojmi a prioritami sú nesmierne dôležité pre formuláciu a implementáciu 
opatrení verejnej politiky. Tvorcovia lesníckej a alších súvisiacich politík potrebujú lep-
šie prispôsobi  a zacieli  jednotlivé politické nástroje na majite ov a obhospodarovate ov 
lesov, aby boli efektívne a ú elné. K tomu je potrebné pozna  štruktúru vlastníkov lesov 
a ich charakteristiky.

Ako už bolo nazna ené, získavanie informácií o vlastníkoch a obhospodarovate och 
lesných porastov z existujúcich databáz nie je triviálna záležitos  a nie vždy je možná sto-
percentná identiÞ kácia. Na základe modelového príkladu riešeného v rámci projektu VY-
NALES, je možné predpoklada , že v databázach NLC sa na základe externých zdrojov 
podarí identiÞ kova  zhruba tri štvrtiny obhospodarovate ov. Hlavným dôvodom je fakt, 
že neexistuje kompletný centrálny register užívate ov. V takomto registri by mal ma  kaž-
dý užívate  jedine ný identiÞ kátor a pridelené porasty, ktoré užíva, resp. vlastní. alšou 
nevyhnutnou podmienkou úspešnosti existencie takéhoto registra je to, aby bol používa-
ný všetkými zainteresovanými stranami, teda aby bol centralizovaný a aby sa nevytvárali 
duplicitné lokálne registre nekompatibilné s centrálnymi databázovými údajmi. Ako už 
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bolo uvedené takýto register je v sú asnosti vytváraný prostredníctvom aplikácie Lesníc-
ky GIS. Ve kou nevýhodou je však to, že neštátne subjekty nie sú povinné tento register 
využíva . 

V rámci projektu VYNALES bola identiÞ kovaná vä šina užívate ov lesov patriacich 
do regionálnych združení. Títo užívatelia boli identiÞ kovaní na úrovni lesného porastu, 

o umož uje priradi  k nim alšie informácie zo spomínaných existujúcich lesníckych da-
tabáz. Tieto informácie budú slúži  v alších aktivitách projektu ako podklad pre tvorbu 
odporú aní a spolu s dotazníkovým prieskumom budú vstupom pre vytvorenie aplika -
ného výstupu vo forme správy opisujúcej štruktúru vlastníkov a obhospodarovate ov le-
sov, ako aj ich priorít, postojov a cie ov.

Po akovanie 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
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