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ÚVOD DO PROJEKTU VYNALES 
(VÝSKUM VPLYVU NEŠTÁTNEHO VLASTNÍCTVA 
LESOV NA POLITIKY SÚVISIACE S LESNÍCTVOM)

JANA LÁSKOVÁ, ZUZANA SARVAŠOVÁ, MATEJ SCHWARZ

ABSTRACT

Research on the forest ownership structure, including the views of non-state forest ow-
ners is considered important for each of the forestry areas. 
Issues related to non-state forest ownership are essential for the formulation and imple-
mentation of policy measures. Research of the projects has been focused on analysis of 
non-state forest sector in Slovakia, formation of interest groups and associations, setting 
their priorities and objectives. It will also analyze the impact of non-state forest ownership 
on forestry policy, rural development policy and nature conservation policy. Results of the 
research will provide new models and working methods for forest owners. The results are 
highly relevant to non-state forest actors and, potentially, can be useful for central state 
administration authorities.
Key words: Non-state forest owners, associations of forest owners, priorities and atti-
tudes of forest owners, forestry policy, rural development policy, nature conservation 
policy

1 ÚVOD
Výskumom rôznych aspektov týkajúcich sa vlastníctva a vlastníkov lesov sa na medzi-

národnej úrovni zaoberajú rôzne vlastnícke združenia (napr. CEPF – Konfederácia európ-
skych majite ov lesa, USSE – Zväz lesníkov v južnej Európe ), i medzinárodné organizá-
cie (napr. UNECE – Európska hospodárska komisia Organizácie spojených národov). 

Aj tvorcovia politík si uvedomujú potrebu lepšie prispôsobi  a zacieli  jednotlivé 
nástroje verejnej politiky na majite ov a obhospodarovate ov lesov. Otázky súvisiace so 
štruktúrou vlastníkov lesov, ich záujmovými združeniami a ich názormi, postojmi a prio-
ritami sú nesmierne dôležité pre formuláciu a implementáciu opatrení verejnej politiky. 

V celoeurópskom meradle sa v sú asnej dobe mobilizuje výskum smerom k otázkam 
vlastníctva, lebo poznani štruktúry vlastníkov lesov a charakteristiky ich záujmových 
združení sú dôležité pre každú oblas  lesného hospodárstva, od lesohospodárskeho plá-
novania, cez ochranu lesa až po ekonomiku lesníckeho sektora. Rastúca skupina tzv. „no-
vých“, „nie tradi ných“ majite ov lesov, ktorí vlastnia malé výmery, asto v rôznej forme 
spoluvlastníctva je fenoménom v celej Európe. V sú asnosti výskum v súvislosti s touto 
problematikou naberá na význame najmä v súvislosti s trvalo udržate ným obhospodaro-
vaním lesov, zvyšovaním konkurencieschopnosti a zavádzaním inovácií do lesného hos-
podárstva (LH), rozvojom vidieka, klimatickou zmenou, i ochranou biodiverzity alebo 
vody. Sved ia o tom viaceré národné projekty (napr. v Litve, Lotyšsku, Ma arsku, Po sku 
a Slovinsku) i vedecké príspevky. 

Otázkami vlastníckej štruktúry, vlastníckymi právami, postojmi k trvalo udržate -
nému obhospodarovaniu lesov, využívaním drevnej suroviny ako obnovite ného prírod-
ného zdroja, i prioritami neštátnych vlastníkov v rámci presadzovania svojich cie ov sa 
v poslednej dobe zaoberali napríklad BUTLER ET AL. (2010), GUILLOZET, BLISS (2010), HOGL, 
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PREGERNING, WEISS (2005), SCHMITHÜSEN (2007), LIDESTAV ET AL. (2010), MEDVED ET AL. 
(2005, 2010), BOURIAUD (2006), NICHIFOREL, SCHANZ (2009) I GLÜCK ET AL. (2011).

2  RIEŠENIE PROBLEMATIKY NEŠTÁTNYCH 
VLASTNÍKOV LESOV NA SLOVENSKU

Vlastnícka štruktúra lesov na Slovensku je dôsledkom dejov v minulosti. Reštitu ný 
proces vytvoril na Slovensku po roku 1990, podobne ako v ostatných postkomunistických 
krajinách Európy, priestor pre majite ov lesov požiada  o navrátenie lesných majetkov. 
Tým sa postupne vytvorila vlastnícka štruktúra, kde 49,9 % z celkovej výmery 1 938 904 
ha lesov je vo vlastníctve neštátnych subjektov (tabu ka 1), z toho 45,6 % aj samostatne 
obhospodarujú.

Tabu ka 1 Vlastnícka štruktúra lesov v SR k 31. 12. 2010

Vlastníctvo Štátne Súkromné
Spolo en-

stevné
Cirkevné

Po noh. 
družstvá

Obecné
Neštátne 

spolu
 Nezistené

Výmera ha 793 168 239 030 484 057 57 031 5 514 181 013 966 645 179 091

Výmera % 40,9 12,3 25 2,9 0,3 9,4 49,9 9,2

Prame : NLC – ÚLZI Zvolen, Súhrnné informácie o stave lesov 2011

Na jednej strane sú tieto lesy a ich majitelia ovplyv ované rôznymi spolo enskými, 
ekonomickými a politickými vplyvmi, s ktorými sa musia vyrovnáva . Na druhej strane aj 
neštátne subjekty lesného hospodárstva Slovenskej republiky majú trvalý záujem o presa-
dzovanie svojich požiadaviek smerom k rôznym politikám (napr. ochrana prírody, rozvoj 
vidieka).

Z ich postavenia a sily (reprezentujú majite ov približne 600tis. ha lesov) by mala 
vyplýva  aj miera ich vplyvu na tvorbu lesníckej a alších už spomínaných politík. Na-
vrhované postupy riešenia vychádzajú z aktuálnej potreby získa  relevantné informácie 
o predstavite och neštátneho lesníckeho sektora na Slovensku, vyplni  informa nú me-
dzeru v porovnaní s okolitými krajinami a poskytnú  zástupcom združení prostredníc-
tvom priameho aplika ného výstupu, materiál pre argumentáciu a presadzovanie svojich 
priorít, podložený vedeckým výskumom. 

Na Slovensku bola doteraz problematika neštátneho lesníckeho sektoru skúmaná 
najmä v devä desiatych rokoch (KADLECOVÁ 1991, LINDEROVÁ 1993, PETRÁŠOVÁ ET AL. 1997, 
ŠÁLKA 1997, BÚTOR 1999, ERVENÁKOVÁ ET AL. 1999) a okrajovo v alších súvislostiach aj 
neskôr (ŠULEK 2006, SARVAŠOVÁ, ŠIŠKA 2010, LÁSKOVÁ, SARVAŠOVÁ 2010, KLUVÁNKOVÁ-ORAV-
SKÁ, 2011). 

3 CIELE A METODOLÓGIA PROJEKTU
Projekt VYNALES Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky súvisiace 

s lesníctvom sa realizuje v rokoch 2012 až 2015. Na jeho riešení sa podie a riešite ský ko-
lektív dvoch organizácií – Národného lesníckeho centra, Lesníckeho výskumného ústavu 
a Technickej univerzity vo Zvolene, lesníckej fakulty. 

Cie om projektu je charakterizova  neštátny lesnícky sektor na Slovensku, opísa  ne-
štátnych vlastníkov a obhospodarovate ov lesov, vrátane zhodnotenia ich doterajšieho 
pôsobenia v rámci vytvoreného sociálno-politického a ekonomického priestoru a poskyt-
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nú  odporú ania a návrhy pre organizácie vlastníkov lesov pri presadzovaní ich priorít 
v oblasti politík súvisiacich s lesníctvom.

Projekt aplikovaného výskumu je príkladom prepojenia vedy, výskumu a praxe. Ak-
tuálne problémy majite ov a obhospodarovate ov neštátnych lesov sa budú rieši  inovatív-
nym postupom v koordinácii s vedecko-výskumnými pracoviskami a silným zapojením 
dotknutých subjektov z praxe. 

Z metodologického h adiska využíva projekt kombináciu vhodných metód výsku-
mu empirickej sociológie a politológie s metódami geoprocesných služieb (za pomoci 
nástrojov geograÞ ckých informa ných systémov). Ide najmä o metodické prístupy ana-
lýzy vlastníckej štruktúry použité v prácach MEDVED ET AL. (2010), dotazníkové a inter-
view prieskumy postojov vlastníkov lesov pod a autorov KARPPINEN (2000) a BELIN ET AL. 
(2005). Metodický prístup projektu bude založený na vzájomnom overovaní výsledkov 
jednotlivých metodických postupov (DENZIN 1978) prostredníctvom:

zistenia príslušných teórií (teória kolektívneho konania, teória záujmových združení, 
governance, teória verejnej politiky),
overenia formálnych prvkov analýzou dostupných databázových údajov, prípadne re-
levantných primárnych a sekundárnych dokumentov,
overenie neformálnych prvkov pomocou dotazníkového prieskumu štandardizova-
ných interview s expertmi a prostredníctvom prípadových štúdií.
Predbežný prieskum dostupných databázových údajov preukázal možnos  spracova  

komplexne rezortné údaje o obhospodarovate och lesov a v pilotnej verzii, minimálne za 
vybratú as  územia Slovenska aj pre majite ov lesov. Pre analýzu vlastníckej štruktúry 
využijeme vzh adom na charakter a rozsah dát, možnosti databázového spracovania úda-
jov s využitím geograÞ ckých informa ných systémov.

Prostredníctvom dotazníkovej metódy identiÞ kujeme v oblasti pilotných štúdií, na 
výberovej vzorke respondentov (zvolenej na základe analýzy vlastníckej štruktúry), pri-
ority, motívy, ciele a názory neštátnych vlastníkov lesov. Na základe tejto analýzy prob-
lémov a priorít vypracujeme metodický rámec pre analýzu vybraných politík (lesníckej, 
rozvoja vidieka, ochrany prírody). 

4 RIEŠENIE A ŠTRUKTÚRA PROJEKTU
Riešenie projektu sa delí na 4 asti:
Analýza sú asného stavu štruktúry vlastníkov, vrátane ich priorít, motívov, po-
stojov a cie ov.
Analýza vybraných politík vo vz ahu k neštátnym vlastníkom lesov (popis súvis-
lostí medzi postojmi vlastníkov lesov a cie mi a nástrojmi lesníckej a súvisiacich 
politík (najmä ochrany prírody a rozvoja vidieka) 
Syntéza záverov a tvorba odporú aní pre vlastníkov lesov (závery a odporú ania 
pre organizácie neštátnych vlastníkov lesov k implementácii dotknutých poli-
tík)
Diseminácia výsledkov v tesnej kooperácii s neštátnym sektorom LH
Na za iatku riešenia projektu bol v júli 2012, realizovaný prvý workshop so zaintere-

sovanými odberate mi výskumu, kde sa doplnili a zapracovali ich pripomienky k návrhu 
riešenia. V prvej etape prebieha aj analýza databázových údajov o majite och a obhospo-
darovate och lesa, spracovanie teoretických poznatkov a príprava dotazníkových priesku-
mov. Za iatkom druhého roka riešenia sa následne realizuje dotazníkový prieskum. 

•

•

•

1.

2.

3.

4.
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Druhá as  projektu sa zameria na jednak teoretickú stránku, kde budú analyzované 
relevantné dokumenty súvisiace s neštátnym lesníckym sektorom a na uskuto nenie roz-
hovorov so zástupcami združení neštátnych vlastníkov lesov a ich analýza. Vypracovanie 
štúdií pre neštátnych vlastníkov lesov prostredníctvom externých vedeckých inštitúcií 
môže zlepši  ich úspešnos  pri presadzovaní požiadaviek. Potreba participácie zaintere-
sovaných strán bude naplnená v rámci konferencie a diskusie.

as  „Syntéza záverov a tvorba odporú aní pre vlastníkov“ prostredníctvom vypra-
covania závere nej syntézy a tvorba odporú aní je najdôležitejším plánovaným aplika -
ným výstupom, ktorý vyústi do prípravy procesného modelu pre organizácie vlastníkov 
lesov. V rámci danej etapy sa uskuto ní konferencia, kde budú predstavené výstupy rie-
šenia projektu. Cie om je zabezpe enie o najvä šej skuto nej akceptácie a tým aj apliko-
vate nosti výstupu odberate om. Pripomienky predstavite ov neštátnych vlastníkov lesov 
budú následne zapracované do kone nej podoby procesného modelu.

Neoddelite nou sú as ou riešenia projektu je diseminácia výsledkov ako na národnej, 
tak aj na medzinárodnej úrovni. Aktívna ú as  riešite ov v medzinárodnej sieti vedcov 
IUFRO a EFICEEC dáva možnos  konfrontova  metodické postupy aj výsledky projek-
tu s medzinárodnou scénou. Po as trvania projektu ako hlavný informa ný kanál bude 
slúži  webstránka projektu (http://www.ipoles.sk/vynales/) s aktuálnymi informáciami 
o stave riešenia, plánovanými a uskuto nenými podujatiami ako aj zverejnenými výstup-
mi projektu.

Cie om riešite ov je usporiada  výro né konferencie, ktoré poskytnú priestor pre sku-
pinovú diskusiu. 

5 ZÁVER
Riešením projektu získame informácie o neštátnych vlastníkoch lesov a o vytváraní 

ich združení a rôznych záujmových skupín. Opíšeme doterajšie pôsobenie týchto aktérov 
pri tvorbe rôznych politík, ich ciele a postoje v sú asnosti a formulujeme odporú ania pre 
budúcnos .

Výsledky analýzy vlastníckej štruktúry a organizácií sektora budú plne využite né na 
národnej úrovni pre ústredné orgány štátnej správy a na medzinárodnej úrovni pre štatis-
tické porovnanie lesného hospodárstva v medzinárodných dotazníkoch napr. v rámci FA-
O’s Forest Resource Assessment, UNECE’s State of Private Forests Report, Forest Euro-
pe’s State of Europe’s Forest Report. Návrhy pre združenia, ktoré reprezentujú neštátne 
subjekty LH na Slovensku budú slúži  ako podklad pre zdokonalenie ich fungovania, pri 
presadzovaní svojich priorít a požiadaviek a alší rozvoj ich innosti. Riešenie projektu 
prispeje k zdokonaleniu poznania a možnému zlepšeniu nastavenia politiky pre neštátne 
subjekty LH. 

Implementáciou výstupov predpokladáme dosiahnutie skvalitnenia udských zdro-
jov, zavedenie inovatívneho manažmentu neštátneho sektora LH a nepriamo aj lepšie 
využitie a ochranu domácich lesných zdrojov, zvýšenie resp. zachovanie zamestnanosti 
a diverziÞ káciu inností na vidieku. 

Po akovanie

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