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SWOT ANALÝZA NEŠTÁTNEHO SEKTORA LESNÉHO 
HOSPODÁRSTVA SR

ZUZANA SARVAŠOVÁ, JANA LÁSKOVÁ, MATEJ SCHWARZ, JAROSLAV ŠÁLKA, 
ZUZANA DOBŠINSKÁ, ZUZANA HRICOVÁ

ABSTRACT

The aim of the paper is to analyze the non-state forestry sector in Slovakia, that has been 
researched under the project VYNALES (Research of the impact of non-state forest ow-
nership on forest related policies). The objective of the project is to elaborate and present 
its outcomes in a form of recommendations and proposals for the associations and other 
organizations of non-state forest sector in order to promote their activities. One of the 
partial objectives of the project is to analyze the non-state sector with the methodology 
approach of SWOT analysis. It identiÞ es the four basic attributes of the non-state forestry 
sector as provided in the paper in the section on results, namely strength, weaknesses, 
opportunities and threats. Consequently, the paper shows the analysis of the internal 
and external environment and the strategic scenarios resulting from the synthesis of the 
SWOT analysis outcomes. 
Key words: SWOT analysis, non-state forestry sector, SWOT matrix, strategy scenarios

1 ÚVOD
SWOT analýza neštátneho sektora sa realizuje v rámci projektu APVV – VYNALES 

(Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom). Vzh a-
dom na stanovené ciele projektu, ktoré sú zamerané na neštátny sektor lesného hospo-
dárstva Slovenskej republiky (LH SR), jeho charakteristiku a na vlastníkov a obhospo-
darovate ov lesa, ich pôsobenie v rámci sociálno-politického a ekonomického priestoru, 
realizujeme SWOT analýzu na lepšie pochopenie pozitívnych a negatívnych atribútov 
skúmaného sektora. 

Výstupmi z tejto metódy prispejeme k riešeniu 1. asti projektu: Analýzy sú asného 
stavu štruktúry vlastníkov, vrátane ich priorít, motívov, postojov a cie ov. Samotným cie-
om analýzy je objektívne zhodnotenie stavu neštátneho sektora za ú elom poskytnú  vý-

stupy ako odporú ania a návrhy pre organizácie vlastníkov lesov pri presadzovaní svojich 
priorít. 

V danom príspevku charakterizujeme SWOT analýzu ako jeden z nástrojov výskumu 
v projekte VYNALES, deÞ nujeme ciele SWOT analýzy neštátneho sektora LH SR a vo 
výsledkoch prezentujeme syntézu všetkých podkladov do diskusie od neštátnych akté-
rov. 

2 METODOLÓGIA SWOT ANALÝZY
Požitie metódy SWOT bolo vybrané na základe rešerše literatúry, najmä na základe 

podobných výskumov v Európe (RAUCH 2007) a dostupných informácií zo Slovenska. 
Táto metóda sa v súvislosti s lesným hospodárstvom SR využívala napríklad pri formulá-
cii Stratégie rozvoja lesníctva (MORAV ÍK A KOL. 2008). Špeciálne aplikovaná na neštátny 
sektor formou brainstormingu však ešte pod a našich znalostí doposia  nebola. 
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Z metodologického h adiska, sme najprv v rámci stretnutia riešite ského kolektívu 
analyzovali SWOT maticu so štyrmi polí kam, ktoré zh ali doposia  deÞ nované silné 
stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby LH SR. Táto slúžila na formuláciu základných 
bodov matice neštátneho sektora LH SR, tak ako ju vníma riešite ský kolektív na základe 
svojich expertných názorov a ako bola predstavená odbornej lesníckej verejnosti v rámci 
podujatia Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR, ktorý sa ko-
nal 6. decembra 2012 vo Zvolene. Podujatia sa zú astnilo celkom 75 zástupcov z rôznych 
inštitúcií (Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, štátneho podniku Lesy SR, 
Technickej univerzity vo Zvolene, Národného lesníckeho centra, majitelia neštátnych le-
sov, zástupcovia združení ako aj súkromných podnikov). 

V úvode sme predstavili projekt VYNALES a zámer, dôvody a ciele SWOT analýzy. 
Ú astníci mali následne možnos  sa k podkladom pre SWOT analýzu vyjadri  a prezen-
tova  ich osobné skúsenosti a poh ad na neštátny sektor LH na Slovensku ako celok. Na 
základe pripraveného podkladu pre SWOT analýzu (tabu ka 2) sme v rámci brainstor-
mingu získali alšie príspevky od reprezentantov neštátneho sektora. Do moderovanej 
diskusie sa mali možnos  zapoji  všetci zú astnení. Použili sme dve metódy: verejné vy-
stúpenie ústnou formou, alebo anonymne – písomný príspevok (na rozdané karti ky). 
Po etné podklady, ktoré sme získali, sme následne zoskupili pod a spolo ných tém a vý-
znamnosti. Diskusie sa zú astnili zástupcovia rôznych združení, spolo ností a urbárov, 
napr. Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov, Združenie vlastníkov 
spolo enstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja, mestské lesy Brezno, 
Košice, Banská Bystrica, Slovenská lesnícka spolo nos , Ob ianske združenie neštát-
nych vlastníkov lesov Oravy, Spolo enstva bývalých urbarialistov a komposesorátu, Po-
zemkové spolo enstvo Vrbica a iní. Celkom sme získali okrem 23 priamo zaznamenaných 
odrážok z diskusie aj 35 písomných vyjadrení. 

3 CHARAKTERISTIKA SWOT ANALÝZY
SWOT analýza je nástroj strategického plánovania, ktorý sa používa na hodnotenie 

silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb ur itého podniku, organizácie alebo pro-
jektu za ú elom dosiahnu  ur itý cie . 

SWOT analýza je ob úbená forma analyzovania podnikov a svoj pôvod má práve 
v oblasti obchodného manažmentu a marketingu. Ako metóda sa za ala rozvíja  v rokoch 
1960 – 1970 v rámci výskumného projektu Alberta Humphreyho, ktorý sa považuje sa jej 
tvorcu. Od vtedy sa ou zaoberá množstvo autorov, ako napríklad SAKÁL (2004, 2007), 
SEDLÁ KOVÁ, BUCHTA (2006), SLÁVIK (1999), KOONTZ, WEIHRICH (1993), MILGROM, ROBERTS 
(1997), KOTLER (2001).

Hlavnou úlohou stratégie je vytvori  vz ahy medzi internými a externými schopnos-
ami podniku (jeho silnými a slabými stránkami) a jeho vonkajším prostredím, ktoré 

je vyjadrené najmä jeho príležitos ami a hrozbami (SAKÁL 2007) Cie om formulovania 
SWOT analýzy je rozpracova  takú stratégiu, ktorá bude beneÞ tova  z výhod príležitostí 
a prekonáva  negatívne dopady rizík.

Pri vytváraní SWOT analýz je ú elné presne si deÞ nova  predmet svojho výskumu. 
Od toho sa totiž odvíja následné popisovanie všetkých štyroch stránok analýzy. Zámerom 
je deÞ nova  si presné vymedzenie vnútorného a vonkajšieho prostredia a schopnosti odlí-
ši  tieto prostredia v samotnom prostredí matice SWOT analýzy (tabu ka 1).

Názov S.W.O.T. je skratkou z anglických slov: STRENGHTS – silné stránky, WEAK-
NESS – slabé stránky, OPPORTUNITIES – príležitosti, THREATS – hrozby.



104

Silné stránky (Strenghts) – interné / vnútorné vlastnosti, ktoré môžu napomôc  k do-
siahnutiu cie a;
Slabé stránky (Weaknesses)  –  interné / vnútorné vlastnosti, ktoré s ažujú dosiah-
nutie cie a;
Príležitosti (Opportunities) – externé podmienky, ktoré môžu dopomôc  k dosiahnu-
tiu cie a;
Ohrozenia (Threats) – externé podmienky, ktoré môžu s aži  dosiahnutie cie a.

4 CIE  SWOT ANALÝZY
Cie om SWOT analýzy je popísa  sú asnú situáciu, za ú elom formovania budúcej 

stratégie neštátneho sektora LH SR pri presadzovaní svojich priorít. SWOT analýza nie 
je v žiadnom prípade len spísanie zoznamu silných, slabých stránok, príležitostí a hrozieb, 
ale je to predovšetkým myšlienka hlboko štruktúrovanej analýzy, ktorá poskytne ur ité 
poznatky (Sedlá ková 2006). 

Syntéza SWOT analýzy spo íva v porovnávaní vonkajších hrozieb a príležitostí s vnú-
tornými silnými a slabými stránkami podniku. Takto chápaná a formulovaná stratégia 
umožní podniku, organizácii alebo projektu orientova  sa len na také príležitosti, ktoré 
zodpovedajú jeho schopnostiam a umožní vyhnú  sa hrozbám, proti ktorým sa nedokáže 
bráni . (SAKÁL, 2007)

Poznáme štyri strategické varianty matice SWOT. Uvádza ich tabu ka 1. Tieto straté-
gie vychádzajú z analýzy vonkajšieho prostredia (hrozieb a príležitostí) a z analýzy vnú-
torného prostredia (slabostí a síl). 

Tabu ka 1 Matica syntézy analýzy výsledkov SWOT

Interné 
prostredie 

Externé 
prostredie

Silné stránky
„S“

Slabé stránky
„W“

Príležitosti
„O“

Stratégia SO
využi  silné stránky na získanie 

výhody

Stratégia WO prekona  slabiny 
využitím príležitostí

Hrozby
„T“

Stratégia ST 
využi  silné stránky na obranu 

proti hrozbám

Stratégia WT minimalizova  
náklady a eli  hrozbám

Zdroj: KOONTZ, WEIHRICH 1993, D DINA 2005

Stratégia SO je najatraktívnejším strategickým variantom. Vnútorné silné stránky 
možno využi  na realizáciu vonkajších príležitostí, o je najideálnejší prípad zo všetkých 
štyroch. Môže si ju zvoli  podnik, organizácia alebo projekt, v ktorom prevažujú sily nad 
slabos ami a príležitosti nad hrozbami. Vzh adom na svoju ve kú silu je schopný využi  
všetky ponúkajúce sa príležitosti. 

Stratégia ST je stratégiou silného subjektu, ktorý sa nachádza v nepriaznivom von-
kajšom prostredí. Vnútorné silné stránky sa využívajú na minimalizovanie vonkajších 
ohrození. 

Stratégiu WO si volí subjekt, v ktorom prevažujú slabosti nad silami, nachádza sa však 
v atraktívnom prostredí. Aby sa využili naskytujúce sa príležitosti, na ktorých zvládnutie 
neexistuje dostatok vnútorných schopností, minimalizácia vnútorných slabých stránok 
alebo rozvoj chýbajúcich silných stránok.

•

•

•

•
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Stratégia WT je defenzívna stratégia a zárove  najhorším scenárom zo 
všetkých stratégií. Existuje tu ve a slabých stránok subjektu a navyše sa nachádza v
neatraktívnom vonkajšom prostredí. Na zlepšenie situácie sa musia znižova  vnútorné 
slabé stránky s cie om zabránenia vonkajším ohrozeniam. (SAKÁL, 2004)

5 VÝSLEDKY – SYNTÉZA VÝSLEDKOV ANALÝZY SWOT
Ako vyplýva z vyššie popísaných metodických postupov, v prvom rade sme sa 

v prostredí riešite ského kolektívu snažili o identiÞ káciu najhlavnejších atribútov za kaž-
dú as  SWOT analýzy neštátneho sektora LH SR. Túto predbežnú analýzu uvádza ta-
bu ka 2. 

Tabu ka 2 Hlavné atribúty SWOT analýzy neštátneho sektora LH SR (predbežná analýza 
riešite ského kolektívu)

Silné stránky Slabé stránky

Neštátni vlastníci lesov vlastnia až 52,3 % 
lesov SR
Vysoká ekonomická efektívnos  pri 
obhospodarovaní lesa
Existencia dobre fungujúcich združení 

s akceptovanými lídrami 

•

•

•

Množstvo drobných vlastníkov bez 
odborného vzdelania
Fragmentácia a rozptýlené vlastníctvo lesov
Nejasné vz ahy vo fungovaní pozemkových 
spolo enstiev
Slabá práca s verejnos ou 

•

•
•

•

Príležitosti Ohrozenia

Silné odborné zázemie lesníctva na Slovensku 
pre podporu neštátneho sektora
Rastúci dopyt po dreve a po iných službách
Podpora neštátneho sektora LH cez PRV

•

•
•

Nedostatok Þ nan ných zdrojov zo strany 
štátu
Krízová ekonomická situácia 
Zvyšujúce sa strety záujmov pri využívaní 
lesov

•

•
•

Tieto sme následne doplnili pod a rekcií a príspevkov na stretnutí s predstavite mi 
neštátneho sektora. Najviac dopl ujúcich podnetov bolo pre slabé stránky a ohrozenia. 
Tabu ku so znením všetkých atribútov uvádzame nižšie. 
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Tabu ka 3 SWOT analýza neštátneho sektora LH SR

Silné stránky Slabé stránky

Vlastníci
Existencia dobre fungujúcich združení 
s akceptovanými lídrami 
Vz ah k lesom ako osobnému majetku 
(osobný záujem)
Hrdos , že neštátne lesy dokážu sami 
hospodári  v lese
Citové puto k dedi stvu
Svojprávnos
Možnos  združova  sa pod a spolo ných 
záujmov

Ekonomika a riadenie
Vysoká ekonomická efektívnos  pri 
obhospodarovaní lesa
Pružnejšia organiza ná štruktúra – vysoká 
operatívnos  (napr. neexistuje 3-stup ové 
riadenie ako v štátnych lesoch)
Kontrola prebieha len raz do roka (valné 
zhromaždenia)  menší stres pri práci
Vo nejšia ruka pri odbornom rozhodovaní
Možnos  získa  peniaze, palivové drevo 

Relatívna samostatnos  

Majetok
Neštátni vlastníci lesov vlastnia až 52,3 % 
lesov SR
Vlastníctvo území atraktívnych pre rekreáciu 
a ochranu prírody 

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

Vlastníci
Ve ký podiel drobných vlastníkov bez 
odborného vzdelania
Fragmentácia a rozptýlené vlastníctvo lesov
Spolupodielnictvo, urbáre (zastupovanie aj 
neznámych vlastníkov)
Rozdrobenos  lenskej základne (mnohí 
nebývajú v obci, zaujíma ich iba nájomné 
a dividendy)
Pri roztrieštení slabý hlas pri presadzovaní 
vlastných názorov
Veková štruktúra vlastníkov – mladí nemajú 
vz ah k pôde
Okrem lídrov chýbajú v nešt. sektore aktívni 

lenovia 
Osobné záujmy lenov ( asto protichodné), 
zákernos , bezoh adnos , závis , bezo ivos  
mnohých spolumajite ov
Malá možnos  dohody medzi drobnými 
vlastníkmi

Ekonomika a riadenie
Nejasné vz ahy vo fungovaní pozemkových 
spolo enstiev
Slabá práca s verejnos ou 
Spolo né hospodárenie na spolo nom 
majetku
Vplyv zastupite stiev miest a obcí
Neinformovanos
Neorganizovanos
Každý subjekt má svoju odlišnú Þ remnú 
kultúru
Rôzne názory lenov na to, ako by sa mal 
urbár riadi
Ve ké právomoci štátu oh adom LHP, resp. 
PSL
„drobenie urbárov“
„drobenie po ovných revírov“
Problémy pri vydávaní majetku a spôsobené 
ekonomické krivdy 
Poh ad na súkromné lesy cez prizmu soc. 
lesného zákona a štátneho podniku
Chýba koordinácia predaja dreva medzi 
neštátnymi subjektmi

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
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Príležitosti Ohrozenia

Odborný a udský potenciál
Silné odborné zázemie lesníctva na Slovensku 
pre podporu neštátneho sektora
Silné odborné zázemie v SR

udský potenciál na vidieku 
Európske skúsenosti s hospodárením drobných 
vlastníkov na vidieku

Ekonomické faktory
Rastúci dopyt po dreve a po iných službách
Výkon práva po ovníctva majite mi
Zber lesných plodov 
Možnosti v obchodovaní
Podpora neštátneho sektora LH cez PRV 
Využitie vonkajších Þ nan ných zdrojov
Majetok
Atraktívne prostredie s relatívne zachovalou 
prírodou v chránených územiach aj inde
Obrovský potenciál územia
Tlak štátu na združovanie

Právne prostredie
Nová legislatíva (výslovné delenie na štátne 
a neštátne lesy)
Platby za verejnoprospešné služby (potreba 
zahrnú  do zákona)

ahší prístup k peniazom od štátu
Štát zaujíma iba platba daní, štátnu správu 
plnenie PSL

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Odborný a udský potenciál
Pretrvávajúci poh ad verejnosti na lesníkov 
a majite ov lesa ako tých, ktorí „škodia lesu“ 
Mimovládne organizácie (ochranári)
z obdobia pred reštitúciou majetku „zdedené“ 
chránené územia bez možnosti rozhodnú  sa 
a súhlasi  resp. nesúhlasi  s ich existenciou
OLH platený majite mi – závislý, poplatný, 
zviazané ruky
Neustále sa meniace persóny ústredných orgánov 

štátu a ministerstva

Ekonomické faktory
Krízová ekonomická situácia 
Nedostatok Þ nan ných zdrojov zo strany štátu
Náro ná byrokratická bariéra zo strany 
ministerstva pri záujme o erpanie eurofondov 
a dotácií
Kolísavos  trhu s drevom 
Obmedzovanie hospodárenia z titulu ochrany 
prírody (bez Þ nan nej náhrady)
Neefektívne náklady – komunikácia so štátnou 
správou, OLH
Vplyv cenotvorby LSR 
Vysoké za aženie komunálnymi da ami

Majetok
Socialistický poh ad na les, lesníctvo zo strany 
štátu a spolo nosti
Zvyšujúce sa strety záujmov pri využívaní lesov
Neschopnos  štátu reálne pochopi  sce ovanie
Štát nepodporuje a spoma uje reštitúcie
Snaha štátu o štátny dirigizmus v neštátnych 
lesoch, v hospodárení v lesoch 
Pozemkové úpravy nie sú realizované na lesných 
pozemkoch
Vplyv rozsiahlych kalamít

Právne prostredie
Obmedzenia cez rôzne vyhlášky, napr. „vtá ie 
územia“ bez akýchko vek kompenzácií 
Štátne vlastníctvo vôd a podzemných priestorov 
bez náhrady
Snaha o zavedenie spoluÞ nancovania LHP
Malá vymožite nos  práva (bezmocnos  vo i 
nájazdom Rómov – drancovanie lesa, lesné 
plody)
Aplikácia socialistických zákonov v demokracii 
– súkromné vlastníctvo vs štát
Neriešená problematika bezplatného strpenia 
produktovodov (plynovod, elektrovod, a p.) 
– chýba legislatíva a odporuje to ústave
Zlý zákon o dedi stve – drobenie majetku
Neexistujú pevné pravidlá pre innos  subjektov 
(zákon o PS)
Ve ký vplyv lobistických Þ nan ných skupín na 
tvorbu legislatívy oh adom LH

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
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6 ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
Vnútorné prostredie neštátneho sektora LH má svoje pozitívne ako aj negatívne 

stránky. Vo všeobecnosti môžeme konštatova , že medzi týmito atribútmi ide skôr o rov-
nocenný vz ah, o vyplýva ako z po etnosti, tak aj z miery dôležitosti jednotlivých tém 
a problematík, ktoré sa na rtli. Zo silných stránok treba jednozna ne vyzdvihnú  vysoký 
podiel vlastníctva lesov v neštátnom sektore. Možnos  združova  sa, ktorá je podporo-
vaná aj štátom, dala prí inu vzniku mnohých združení, ktoré zastupujú svojich lenov. 
Združenia neštátnych vlastníkov lesov sú svojprávne, samostatné organizácie, ktoré sa 
pri obhospodarovaní lesa správajú ekonomicky efektívne, o vyplýva z titulu vlastníctva 
a osobnom zaangažovaní sa na svojom majetku. Táto rta je naopak štátnemu sektoru 
neznáma. Vlastníctvo a vz ah k majetku je základom efektívneho a ekonomicky prosperu-
júceho sektora. Okrem týchto predpokladov si vytvárajú združenia vhodnú organiza nú 
štruktúru pod a svojich stanov na ele s lídrami, ktorí si akceptovaní širokou odbornou 
verejnos ou. Organiza ná štruktúra tiež zabezpe uje vyššiu mieru vo nosti pri rozhodo-
vaní. 

Na opa nej strane vyvoláva združovanie sa ve kého množstva vlastníkov, štatút spo-
lupodielnictva a urbárov problém roztrieštenosti a fragmentácie neštátneho sektora na 
úrovni vlastníkov. Rozdrobenos  lenskej základne pozemkových spolo enstiev a urbá-
rov, malá aktivita zo strany mnohých lenov a fragmentácia vlastných záujmov vedú asto 
k neschopnosti dosiahnu  dohodu a jednotnos  vo fungovaní združení a koordinácii celé-
ho neštátneho sektora. alšie drobenie majetkov je preto neefektívne a vedie ešte k vä -
ším problémom. Slabé alebo žiadne odborné vzdelanie, neinformovanos  a slabá práca 
s verejnos ou je asto výsledkom neochoty angažova  sa vo veci svojich vlastníckych práv 
ale môže by  aj prí inou vonkajších vplyvov. 

7 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
Z tabu ky 3 je evidentné, že v rámci vonkajšieho prostredia existuje ve ký nepomer 

medzi podporujúcimi a obmedzujúcimi faktormi. Príležitosti sa vo Þ nan ných otázkach 
opierajú hlavne o prostredie štátu a zahrani ia, resp. Európskej únie. Ide najmä o mož-
nos  získava  podporu z Programu rozvoja vidieka a o možnosti získavania štátnych dotá-
cií. Za týmto ú elom je relevantným aj využitie platieb za environmentálne služby, ktoré 
predstavujú ve ké možnosti Þ nancovania do budúcnosti. Vychádzajúc z celoeurópskych 
podmienok a skúseností, tieto platby sa využívajú ako jeden zo zdrojov Þ nancovania hlav-
ne v neštátnom sektore. Efektívne využívanie územia je alšou skupinou faktorov, patrí 
sem hlavne vlastníctvo atraktívnych území so zachovalou prírodou, možnos  vykonáva  
práva po ovníctva a využívanie všetkých dostupných zdrojov na svojom území. Využíva-
nie územia je spojené s odbornos ou obhospodarovate ov lesa, ktorá má na Slovensku 
svoje zázemie. Príležitosti sú vä šinou formulované všeobecne, pri om vä šiu váhu nesú 
ohrozenia. Napriek Þ nan ným a ekonomických možnostiach sektora, sa jeho predstavi-
telia stretávajú so silne obmedzujúcimi podmienkami na globálnej úrovni, ktoré ur u-
je svetová Þ nan ná kríza. Aj na národnej úrovni ohrozenia vyplývajú z kolísavosti trhu 
s drevom, vplyvu cenotvorby štátnych lesov, vysokého zda ovania a nedostatku Þ nancií 
zo strany štátu ktorých erpanie komplikuje až zamedzuje byrokratický postup. alšia 
skupina hrozieb pre neštátny sektor spo íva v chýbajúcej alebo obmedzujúcej legislatí-
ve a vo všeobecnosti v slabom právnom prostredí Slovenska. IdentiÞ kovali sme viaceré 
otázky k tejto problematike týkajúce sa zákona o dedi stve, zákona o pozemkových spo-
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lo enstvách, zákona o ochrane prírody. Celkovo sa zhodnotilo, že právne prostredie je 
ve kou hrozbou, existuje tu nízka vymožite nos  práva a tvorba zákonov je ovplyv ovaná 
rôznymi záujmovými skupinami. Mandát súkromného vlastníctva, ktoré tvorí predpo-
klad fungovania neštátneho sektora je v ur itých prípadoch v rozpore s obmedzujúcim 
konaní štátu. Obmedzovanie hospodárenia je predmetom alšej problematiky súvisiacej 
s ochranou prírody. Ide hlavne o obmedzovanie bez možnosti využitia kompenzácií a spo-
ry a angažovanie sa ochranárskych organizácií v tejto téme. 

8 ZÁVER – STRATÉGIE
Na základe zistených skuto ností a analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia je 

možné popísa  nasledovné stratégie:
SO Stratégia využitia silných stránok na realizáciu príležitosti je v neštátnom sektore 

spojená s existenciou združení, aktívnych lídrov a lenov, ktorí sa podie ajú na možnos-
tiach získavania Þ nan ných zdrojov. Vzh adom na identiÞ kované príležitosti, ktoré sú 
nepomerne malé oproti ostatným atribútom analýzy, nemôžeme predpoklada , že táto 
stratégia bude ve mi výrazná. Môžeme tu však identiÞ kova  aj možnos  využívania úze-
mia, atraktívneho majetku, pozemkov so zachovalým prírodným dedi stvom, ktorého 
základom je práve vlastníctvo ako silná stránka sektora a vz ah k svojmu majetku. 

ST Stratégia využívania silných stránok na zamedzenie vonkajších hrozieb je vhod-
nejšou stratégiu pre neštátny sektor. Dôvodom je prevaha vonkajších ohrození a relatív-
na sila vnútorných stránok. Vznik a existencia združení je silnou stránkou, ktorá dokáže 
efektívne minimalizova  ekonomické hrozby spôsobené globálnou ekonomickou krízou 
aj tie na národnej úrovni. Združovanie prináša vlastníkom také výhody na prekonanie 
resp. zmiernenie takýchto problémov, ktoré by samostatne nedokázali využi . Úlohu 
tu však znovu zohrávajú aktívne osoby neštátneho sektora, ktoré sa dokážu angažova  
v prospech Þ nan ných výhod i príspevkov od štátu. o sa týka vlastníctva na jednej stra-
ne a jeho obmedzovania na strane druhej, toto predstavuje ur itý protiklad a silná stránka 
tu predstavuje len akýsi predpoklad pre vytváranie nových pravidiel. Právne prostredie 
a hlavne jeho negatívne aspekty na neštátny sektor môžu by  znova minimalizované an-
gažovaním sa aktívnych a akceptovaných lídrov vo svoj prospech. Problematika ochra-
ny prírody a získavania náhrad je vo svojej podstate minimalizovaná typom vlastníctva, 
avšak toto je znova obmedzované právnym prostredím.

WO Stratégia minimalizovania alebo prekonania vnútorných slabých stránok na 
využitie príležitostí v neštátnom sektore tkvie v rozdrobenosti a fragmentácii vlastníc-
tva a lenov združení. Táto slabá stránka sa však dá len ažko prekona , ide o dlhodobý 
problém, ktorý sa nedarí rieši  systémovo. Dosahovanie potrebnej odbornosti vlastníkov 
je však stránkou, ktorú podporuje príležitos  existencie silného odborného zázemia v ob-
lasti lesníctva. Zvýšenie aktivity lenov a zjednocovanie názorov môže prispie  k schop-
nosti lepšie využíva  zdroje Þ nancovania a lepšieho využívania pozemkov, kde sa vyžadu-
je aj spolo ný prístup, resp. súhlas majite ov. Chýbajúca koordinácia medzi jednotlivými 
združeniami by zaru ila existenciu ur itej výhody na trhu s drevom. 

WT Minimalizácia slabých stránok na odstránenie resp. minimalizáciu rizík je pre 
neštátny sektor ako stratégia ve mi aktuálna z toho poh adu, že tu existuje ve ké množ-
stvo negatívnych stránok v relatívne ve mi obmedzujúcom vonkajšom prostredí. Neštát-
ny sektor by mal využi  všetky snahy na odstránenie slabých stránok, ktoré sú prezento-
vané aj v stratégii minimalizovania vnútorných slabých stránok na využitie príležitostí. 
Ide hlavne o získanie pomernej jednoty názorov lenov združení a koordinácia samotných 
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združení na zamedzenie negatívnym Þ nan ným vplyvom z vonkajšieho prostredia (nad-
národného aj národného). Taktiež by sa mala využi  názorová jednotnos  v prospech eli-
minovania konß iktných záujmov pri obhospodarovaní lesa a obmedzeniach v súvislosti 
s ochranou prírody aj zo strany štátu. 

SWOT analýza dáva dobrú možnos  pre opísanie sú asnej situácie a možných strate-
gických prístupov. V alšom je potrebné sústredi  sa na zvolené stratégie a zvoli  opatre-
nia a aktivity pre ich realizáciu. 
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