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ABSTRACT

The article presents partial results from questionnaire survey about forest owners and 
forest owners associations in selected regions of Slovakia (Banská Bystrica, Gemer, Lip-
tov – Tatry, Šariš, Tren ín and Žilina). Technically, the survey was conducted by Adobe 
Formscentral service, with automatized results evaluation. Practical survey realization 
was negatively inß uenced by low computer skills of respondents and relatively low res-
pond rate (23%). Partial results suggest type of generalized association member, and his 
behavior. The assumption, that most forest owners in forest association are retiree men 
and main objective of forest property is economical proÞ t, has been proved. Regarding as-
sociations, results suggest that members are mostly satisÞ ed with activities of their asso-
ciations. Association member’s attitudes to greater institutionalization are inconsistent. 

Key words: questionnaire survey, partial results, private forest owners, forest owners as-
sociations

1 ÚVOD
Národné lesnícke centrum spolu s Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvole-

ne rieši projekt VYNALES Þ nancovaný Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja, s ná-
zvom – Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom 
(viac o projekte na www.ipoles.sk).

Získané výsledky projektu budú slúži  pri formulácií odporú aní pre organizácie za-
stupujúce neštátne subjekty lesného hospodárstva a ústredné orgány štátnej správy. Jed-
ným z cie ov je popísa  štruktúru vlastníkov lesov a ich prácu v združeniach. V tejto súvis-
losti sme vytvorili dotazník o súkromných vlastníkoch lesov a ich združeniach, založený 
na Olsonovej teórii kolektívnej akcie (Olson 1965) a teórii vlastníckych práv. Výsledky 
predstavujú zárove  spätnú väzbu pre predstavite ov združení vlastníkov lesov ako odbe-
rate ov výsledkov výskumu o ich lenoch a poskytovaných službách.

2 MATERIÁL A METODIKA 
Dotazník vytvorený v aplikácii Adobe FormsCentral (Adobe Systems Incorporated, 

2013) umož ujúci zadáva  a spracova  údaje automaticky. Celkovo bol zostavený v roz-
sahu 44 otázok rozdelených do dvoch astí. Úvodná as  sa týkala všeobecných otázok 
o vlastníkoch lesa a ich postojov k lesu, druhá sa týka ich postojov k združeniam vlastní-
kov lesov.

Cie ovou skupinou respondentov boli súkromní majitelia lesa, najmä lenovia zdru-
žení vlastníkov lesa v záujmových regiónoch projektu VYNALES, t.j. okres Žilina, okres 
Tren ín, Liptov-Tatry, Šariš-Zemplín, Gemer a VÚC Banská Bystrica. Prostredníctvom 
predsedov regionálnych združení bolo v priebehu mesiacov júl – október 2013 medzi le-
nov združení a alších predsedami vybraných ne lenov rozposlaných celkom 636 dotaz-
níkov.
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ŠpeciÞ ckým cie om dotazníka bolo zisti  postoje, motivácie a priority vlastníkov lesa 
a ich vz ah k záujmovým združeniam vlastníkov lesov. Odpovede na otázky bolo potrebné 
ozna i  zaškrtnutím (X) do príslušnej kolónky alebo uvies  íselný resp. slovný údaj pod-
a zamerania otázky. Vzh adom na problémy s po íta ovou gramotnos ou respondentov 

sme pristúpili k rozposlaniu vytla ených dotazníkov a ich distribúcii prostredníctvom 
predsedov regionálnych združení. Po ty jednotlivých dotazníkov v regiónoch boli kon-
zultované s predstavite mi regionálnych združení (Tab.1). Vyplnené dotazníky sa násled-
ne editovali do online formulára vo vlastnej réžii.

Tabu ka 1 Návratnos  pod a regiónov

Región 
Po et lenov 

v združení
Po et zaslaných 
dotazníkov (ks) 

Podiel vrátených 
k 10. 11. 2013 (%)

Banská Bystrica 165 149 38,3

Gemer 49 80 17,5

Liptov-Tatry 80 80 23,8

Šariš-Zemplín 25 30 3,3

Tren ín 110 100 39

Žilina 80 200 10,5

Spolu 509 639 23,.6

Výsledky
Napriek zainteresovaniu odberate ov výskumu na distribúcii a zbieraní vyplnených 

dotazníkov sa nepodarilo významne ovplyvni  návratnos . Celkom je pre spracovanie 
k dispozícii 151 vyplnených dotazníkov, o predstavuje 23,6 % z celkového množstva. Od 
vyhodnotenia po regiónoch sme upustili.

Vlastníci lesa, ich postoje, motivácie a priority – otázky zamerané na 
typ vlastníka, vlastníctvo a vz ah k lesu 

Na základe zozbieraných údajov možno zovšeobecnene konštatova , že typickým prí-
kladom lena združenia by bol muž, dôchodca, s úplným stredoškolským vzdelaním, ale 
mimo odboru lesníctva, bývajúci v obci do 1000 obyvate ov. Lesný majetok zdedil, vlastní 
ho v podielovom spoluvlastníctve a obhospodaruje prostredníctvom spolo enstva vlast-
níkov lesov. Majitelia o akávajú z lesného majetku najmä ekonomický efekt, ale nie je im 
ahostajná ani otázka zachovania prírodných hodnôt (obrázok 9).
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Obrázok 9 Odpovede na otázku: o o akávate od svojho majetku?

Les len jeden z respondentov plánuje preda . Vä šina (58 %) ho prenecha  potomkom, 
prípadne ho ešte rozšíri  (24 % chce les kúpi ) a s jeho stavom sú spokojní (obrázok 10).

Obrázok 10 Odpovede na otázku: Ako hodnotíte Váš lesný majetok z h adiska toho 
o od neho o akávate?

Postoj k združovaniu, práca združení – otázky zamerané na motiváciu 
k vytváraniu združení a fungovanie združení navonok

Vlastníci lesa sú organizovaní v rôznych záujmových združeniach. Tie majú vo svo-
jich stanovách vä šinou mimo iné uvedenú aj úlohu, že reprezentujú záujmy vlastníkov 
lesov vo vz ahu k štátu a alším inštitúciám. Na základe hodnotenia respondentov túto 
úlohu zvládajú pomerne dobre (obrázok 11).
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Obrázok 11 Odpovede na otázku: Ako sú pod a Vás záujmy súkromných vlastníkov 
lesov na Slovensku reprezentované prostredníctvom záujmových združení?

o sa týka jednotlivých inštitúcií, hodnotenie vlastníkov lesov o presadzovaní ich zá-
ujmov vo vz ahu k štátu a politike vyznieva taktiež v prospech ich združení (obrázok 12)

Obrázok 12 Odpovede na otázku: Ako nasledujúce inštitúcie pod a Vás reprezentujú 
súkromných vlastníkov lesov a ich záujmy vo vz ahu k štátu a politike?
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Napriek tomu, že pod a 47 % respondentov by povinné lenstvo v záujmovom združe-
ní zvýšilo politickú silu súkromných vlastníkov lesa, v otázke povinného lenstva deÞ no-
vaného zo zákona zatia  nie je jasno (obrázok 13),aj ke  vä šina respondentov by uvítala 
existenciu celonárodnej inštitúcie, ktorá by reprezentovala záujmy súkromných vlastní-
kov (obrázok 14).

Obrázok 13 Odpovede na otázku: o si myslíte o možnosti povinného lenstva v jednom 
centrálnom združení (komorového typu) pre všetkých vlastníkov lesa zo zákona?

Obrázok 14 Odpovede na otázku: Myslíte, že by mala na Slovensku existova  centrálna 

celonárodná organizácia/inštitúcia zastupujúca súkromných vlastníkov lesov?

V súvislosti s prácou združení v jednotlivých oblastiach spolupráce je zaujímavé po-
rovnanie požiadaviek lenov na zastupovanie (obrázok 15) a spokojnosti s prácou zdru-
žení (obrázok 16). Pri om 88 % respondentov súhlasilo s tvrdením, že hlavným cie om 
združenia je práve presadzovanie spolo ných záujmov lenov a spolupráca so štátnymi 
inštitúciami (80 %).
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Obrázok 15 Odpovede na otázku: Ktoré z uvedených oblastí by malo pod a Vás združenie rieši ?
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Obrázok 16 Odpovede na otázku: Ako ste spokojný s presadzovaním záujmov 
vlastníkov lesov v nasledovných oblastiach?

Hlavné nedostatky pri presadzovaní záujmov vidia respondenti v nedostato ných Þ -
nan ných zdrojoch na prácu združenia (68 %), ale v otázke spokojnosti s výškou lenské-
ho príspevku sa len 5 respondenti (4 %) vyjadrili, že by ho chceli zvýši .

3 ZÁVER
Dotazníkový prieskum ktorý sa uskuto nil nesplnil, z h adiska reprezentatívnosti 

výberu, o akávania o získaní údajov o súkromných vlastníkoch lesa. Dal však možnos  
nazrie  do názorov lenov jednotlivých združení. Opisné vyhodnotenie asti dotazníka 
potvrdzuje hypotézy o práci záujmových združení zodpovedajúce teoretickým predpo-
kladom: lenovia o akávajú presadzovanie svojich záujmov a služby pre lenov. V súvis-
losti s otázkou vä šej inštitucionalizácie súkromných vlastníkov lesa sa preukázala ne-
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jednotnos  názorov vo vz ahu k vybudovaniu jednej spolo nej organizácie i povinného 
lenstva. 
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