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VIERA PETRÁŠOVÁ, UDMILA MARUŠÁKOVÁ

ABSTRACT

Forestry belongs to the economy branches which with their activities contribute to 
enhancement of the landscape and offer various public beneÞ ts to the society. The per-
ception of forestry as economy branch resp. activities of subjects managing forests by lay 
public is ambiguous. Forestry barometer is intended to serve as a tool for periodic opinion 
survey regarding public attitudes towards forests, forestry and the whole range of forestry 
institutions. This article presents partial results of a pilot opinion survey in Slovakia on 
the attitudes and acceptance of forestry and sustainable forest management by lay public. 
Evaluated questions are related to forest management by public and private management 
subjects. The results show that the public regards private forest owners and their associa-
tions mange forest land better than state organizations and municipal forests.

Key words: public opinion, forest management, public forest managers, private for-
est managers

1 ÚVOD
Na Slovensku v sú asnosti absentuje relevantný systematický výskum v oblasti zis o-

vania verejnej mienky týkajúci sa postojov verejnosti k lesom a lesníctvu. lánok si kladie 
za cie  prezentova  iasto né výsledky prieskumu verejnej mienky realizovaného v rám-
ci projektu Dobudovanie centra excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy, aktivita 3.1 
Lesnícky barometer verejnej mienky a oce ovanie verejnoprospešných funkcií lesných 
ekosystémov. 

Prieskumy verejnej mienky – výskum postojov verejnosti k lesníctvu, po ovníctvu, 
výrobkom z dreva a iným úžitkom lesných ekosystémov umožnia zodpovedne reagova  
na stále vä ší záujem obyvate stva o stav lesov a prírody. Aj Národný lesnícky program 
Slovenskej republiky (NLP SR, Morav ík et al. 2007) ako základný strategický dokument 
pre lesníctvo vo svojich strategických cie och kladie dôraz na  posilnenie komunikácie 
lesníckeho sektora s verejnos ou. Medzinárodné výskumy vnímania lesníctva obyva-
te mi Európy boli uskuto nené napr. prostredníctvom Forest Communicators Network 
(Rametsteiner, Kraxner 2003; RAMETSTEINER ET AL. 2007, RAMETSTEINER ET AL. 2009). Na 
Slovensku boli doposia  realizované len parciálne prieskumy verejnej mienky o lesoch 
(roky 2003, 2005, 2006), posledný výskum sa uskuto nil v roku 2008 pre potreby marke-
tingovej komunikácie štátneho podniku LESY SR. Implementácia Lesníckeho barometra 
verejnej mienky by mala slúži  k naplneniu cie ov NLP SR v oblasti komunikácie a práce 
s verejnos ou.

Výskum v tejto oblasti predstavuje dôležitý prínos pre zabezpe enie konkurencie-
schopnosti trvalo udržate ného lesníctva v kontexte rozvoja vidieka. Výstupy je možné 
využi  vo vedeckej oblasti a ako podklady pre študijné programy všetkých stup ov štú-



69

dia predovšetkým na Lesníckej fakulte TU Zvolen. V praktickej oblasti budú výsledky 
slúži  predovšetkým na prípravu strategických dokumentov a komunika ných stratégií 
v lesníckej politike. V rámci projektu APVV VYNALES (Výskum vplyvu neštátneho vlast-
níctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom) sú zaujímavé najmä porovnania výsledkov 
prieskumu verejnej mienky týkajúce sa obhospodarovania lesov štátnymi a neštátnymi 
subjektmi.

2 MATERIÁL A METÓDY
Metodologický podklad pre spracovanie údajov o verejnej mienke tvorí CATI systém 

(computer assisted telephone inteviewing). CATI je interaktívny po íta ový systém, kto-
rý pomáha telefonistom klás  respondentom otázky cez telefón (Obrázok 1). Pri použití 
CATI má každý z telefonistov pred sebou obrazovku a pýta sa na otázky ktoré sa mu na nej 
zobrazujú. Odpovede sú následne ihne  zadávané telefonistom do po íta ového systému. 
Otázky použitím tejto metódy sa dajú lepšie uši  na mieru každému respondentovi, ako 
pri papierových dotazníkoch. Po íta  dokáže automaticky preskakova  otázky, ktoré sa 
stávajú nerelevantnými po odpovedi na predchádzajúcu otázku. Tento fakt zabezpe uje, 
že opýtaným sa nebudú klás  nelogické otázky, a že sa viacnásobným vetvením otázok 
dokáže zabezpe i  maximálna adresnos  telefonického prieskumu. Pri papierových do-
tazníkoch by bolo takéto široké vetvenie mimoriadne nepraktické a to nielen z h adiska 
množstva vytla eného papiera, ale najmä z h adiska nepreh adnosti pri preskakovaní ne-
relevantných otázok. Ke že pri CATI vetvenie otázok a ich logiku riadi po íta , výrazne 
sa znižujú nároky na psychickú námahu telefonistov. Otázky bývajú naj astejšie kladené 
s nieko kými možnos ami odpovede, pri om telefonistovi sta í následne iba kliknú  na 
jednu z odpovedí, ktoré mu svietia na monitore. Po íta  odpove  zaznamená, zakóduje 
a uloží do databázy. 

Pre Lesnícky barometer bola zvolená zjednodušená verzia CATI systému, pri om vy-
tá anie telefónnych ísel nebude automatické. Napriek tomu telefonický server zobrazí 
telefonistovi na obrazovke telefónne íslo, ktoré ma vyto i . Jeho dvoma sú as ami sú 
Interview server administration a Author. Interview server adminstration slúži na spra-
vovanie všetkých nastavení CATI systému. Author slúži na konštrukciu dotazníkov. Po-
slednou sú as ou tohto komplexného systému je aplikácia Data collection desktop, ktorá 
sa nainštaluje na po íta e ur ené na zber údajov.

Pre hodnotenie výsledkov prieskumu bude možné v budúcnosti využi  štatistický sof-
tvér IBM SPSS. Postup prípravy CATI systému so systémom IBM SPSS data collection je 
nasledovný: 1. Vytvorenie dotazníka, 2. Aktivovanie dotazníka, 3. Zber údajov, 4. Kontro-
la zberu údajov, 5. Export a vyhodnotenie údajov.

Pred samotným spustením Lesníckeho barometra bol realizovaný pilotný prieskum 
verejnej mienky profesionálnou agentúrou. Prieskum bol vykonaný na vzorke 1503 res-
pondentov v mesiacoch január a február 2013. Dotazník pozostával z 10 otázok zamera-
ných na vz ah k lesu a obhospodarovanie lesov. 



70

Obrázok 1 Schéma CATI systému pre pilotné prieskumy lesníckeho barometra

Zdroj: vlastné spracovanie

Pre ú ely tohto lánku boli vyhodnotené otázky zaoberajúce s porovnaním obhospo-
darovania lesov verejnými (štátnymi a mestskými podnikmi) a súkromnými obhospoda-
rovate mi ( íslo 6, 7, 8) a z h adiska projektu VYNALES Výskum vplyvu neštátneho vlast-
níctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom bola vyhodnotená aj otázka 10 zameraná na 
vlastníctvo lesov.

Otázky boli vyhodnotené jednotlivo pod a poradia. V prvej asti dotazníka boli vše-
obecné otázky potrebné pre alšie triedenie. Týkali sa veku, vzdelania, bydliska a pohla-
via respondentov. Na základe týchto kritérií boli potom otázky vyhodnocované.

Výsledky 

Pre lepšiu názornos  bola ako prvá vyhodnotená otázka . 10 týkajúca sa vlastníctva 
lesného majetku. Cie om bolo odhadnú  podiel majite ov lesov medzi opýtanými. 

Otázka 10: Vlastníte nejaký lesný majetok sám alebo v podielovom spoluvlastníctve? 

Z opýtaných respondentov vlastní lesný majetok 17 % (255 z 1503) respondentov 
(Obrázok 2). Z toho bolo 37 % osôb starších ako 55 rokov. V prieskume mierne prevyšoval 
podiel majite ov lesa – mužov (59 %) a obyvate ov miest (52 %).

Obrázok 2 Vlastníctvo lesných majetkov 

Zdroj: vlastné spracovanie
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Otázka 6: Lesy na Slovensku majú rôznych majite ov a obhospodarovate ov. Pod a Vášho 

názoru: Kto obhospodaruje lesy na Slovensku lepšie?

Otázka íslo šes  skúmala názory verejnosti na prácu subjektov obhospodarujúcich 
lesy. Až 36 % opýtaných nevie posúdi  rozdiel medzi základnými dvomi skupinami ob-
hospodarovate ov lesa. Výsledky prieskumu uvádzajú, že 40 % opýtaných si myslí, že súk-
romní majitelia lesov a ich združenia lepšie obhospodarujú lesy (obrázok 3). 

Obrázok 3 Vyhodnotenie odpovedí na otázku . 6

Zdroj: vlastné spracovanie

Z tých o vlastnia les odpovedalo 42 % v prospech súkromných majite ov lesa a ich 
združení a 26 % v prospech štátnych Þ riem a mestských podnikov. 

Otázka 7: udia majú rôzny názor na obhospodarovanie lesov vo vlastníctve štátu. Pod a 

Vášho názoru ohodno te, ako v škole známkami od 1 do 5, ako sa stará štát o jemu zverený 

lesný majetok?

V tejto otázke mali respondenti možnos  oznámkova  štát za starostlivos  o zverený 
lesný majetok. Takmer polovica respondentov ohodnotila obhospodarovanie lesov štá-
tom na trojku (obrázok 4). 

Obrázok 4 Vyhodnotenie odpovedí na otázku . 7

Zdroj: vlastné spracovanie



72

Rovnako vlastníci lesných majetkov ako aj nevlastníci zhodne oznámkovali štát troj-
kou za starostlivos  o lesný majetok (obrázok 5).

                         Vlastnia les          Nevlastnia les

    

Obrázok 5 Porovnanie názorov vlastníkov a nevlastníkov lesných majetkov na 
starostlivos  štátu o les

Zdroj: vlastné spracovanie

Otázka 8: udia majú rôzny názor na obhospodarovanie lesov súkromníkmi. Pod a 

Vášho názoru ohodno te, ako v škole známkami od 1 do 5, ako sa súkromní majitelia a ich 

združenia starajú o svoj lesný majetok?

Obrázok 6 Vyhodnotenie odpovedí na otázku . 8

Zdroj: vlastné spracovanie

Verejnos  ohodnotila súkromných majite ov lesa a ich združenia známkou dva (47 %) 
za obhospodarovanie vlastného lesného majetku, 41 % by ich ohodnotila na trojku (obrá-
zok 6). Rovnakú známku by dali súkromným vlastníkom aj samotní vlastníci lesných po-
zemkov. Tí, ktorí žiadny les nevlastnia hodnotili súkromných obhospodarovate ov a ich 
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združenia podobne, vä šina v rozpätí známok 2/3. Rozdiely medzi dvojkou a trojkou však 
nie sú až také výrazné (obrázok 7).

   Vlastnia les   Nevlastnia les

 

Obrázok 7 Porovnanie názorov vlastníkov a nevlastníkov lesných majetkov na 
starostlivos  súkromných vlastníkov lesov a ich združení o les

Zdroj: vlastné spracovanie

Obrázok 8 prezentuje graf ktorý porovnáva ako oznámkovala verejnos  starostlivos  
štátu a súkromných majite ov lesov o lesný majetok. 

Obrázok 8: Porovnanie starostlivosti o lesný majetok pod a                           
obhospodarujúcich subjektov

Zdroj: vlastné spracovanie

3 ZÁVER
Prezentované údaje sú prvým výsledkom prieskumu verejnej mienky realizovanej na 

území Slovenskej republiky týkajúceho sa problematiky obhospodarovania lesa. Z vý-
sledkov vyplynulo, že verejnos  si myslí, že obhospodarovatelia lesa svoj alebo zverený 
lesný majetok obhospodarujú relatívne dobre. Súkromní majitelia lesa a ich združenia 
v porovnaní s verejnými inštitúciami vyšli z porovnania názorov respondentov, ako mier-
ne lepší hospodári. Jedná sa však len o prvý pilotný prieskum a do budúcna bude potrebné 

alej sledova  verejnú mienku týkajúcu sa subjektov obhospodarujúcich lesy, aby sa z nich 
dali vyvodi  komplexnejšie odporú ania pre prax a tvorbu politiky.
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