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ÚVOD 

 

Cieľom vedeckej monografie je navrhnúť procesný model fungovania záujmových združení 

vlastníkov lesov. Táto záverečná vedecká monografia prezentuje výsledky dosiahnuté v rámci 

riešenia projektu VYNALES – „Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky 

súvisiace s lesníctvom“ financovaného Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. APVV-0057-11. Výskum charakteristík vlastníckej štruktúry lesov, názorov 

neštátnych vlastníkov a otázok súvisiacich s fungovaním ich záujmových združení je nesmierne 

dôležitý pre formuláciu a implementáciu opatrení verejnej politiky. Výskum bol zameraný na 

analýzu vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na lesnícku politiku a politiku rozvoja vidieka. 

Politika ochrany prírody je na druhej strane jednou  z tých, ktoré výrazne ovplyvňujú 

hospodársku činnosť v lese a obmedzujú súkromných vlastníkov. Výsledky výskumu viedli 

k formulácii odporúčaní pre vlastníkov lesov, ale aj ústredné orgány štátnej správy a k návrhu 

procesného modelu fungovania záujmových združení vlastníkov lesov. 

Na vytvorenie modelu sme využili teóriu systémov, doplnenú o empirické výsledky projektu 

VYNALES. Teória systémov je veda o systémoch. Systém môžeme všeobecne definovať ako 

množstvo vzájomne závislých prvkov, ktoré sú spojené výmennými energetickými, 

materiálnymi a informačnými vzťahmi. Formálne boli systémy prvýkrát popísané Bertalanfym 

(1968). Rozličné systémy vykazujú podobné vzťahy jednotlivých prvkov, to znamená, že každý 

systém môže byť objasnený, ak máme základné poznatky teórie systémov.  

Z hľadiska lesníckej politiky je dôležitá teória hospodárskych, sociálnych ekologických 

systémov a vzťahy medzi týmito systémami (obázok 1). Lesné hospodárstvo využíva lesné 

ekosystémy k produkcii rôznych statkov na základe princípov trhového ekonomického 

systému. Deficity koordinačných mechanizmov trhového hospodárskeho systému (napr. 

zlyhanie trhu) vyžadujú zásahy štátu, ktoré podliehajú zásadám fungovania politických 

systémov. 
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Obrázok 1 Systémy dôležité z pohľadu lesníckej politiky 

 

Z pohľadu vlastníkov lesov je tiež dôležitý ekologický systém. Lesné majetky vlastníkov lesov 

tvorí obnoviteľný prírodný zdroj a ich výrobný prostriedok „les“. Ekologický systém les je 

komplexný systém vyžadujúci hlboké poznanie. Prvotný záujem vlastníkov lesov je, aby ich 

výrobný prostriedok bol stabilný a odolný a dokázal prinášať trvalo-udržateľný príjem. Lesné 

podniky sú však aj súčasťou hospodárskeho systému, ktorý reguluje výrobu a spotrebu 

všetkých statkov z lesa. Pravidlá hospodárskeho systému teda regulujú decentrálne 

rozhodovanie vlastníkov lesa, čo budú vyrábať, ako budú vyrábať a pre koho budú vyrábať. 

Rozhodnutia vlastníkov lesov a manažérov lesných podnikov vyžaduje poznanie aj týchto 

vzťahov. Vlastníci lesa sa prostredníctvom svojich záujmových združení snažia ovplyvňovať 

aj politický systém, ktorý slúži na reguláciu konfliktov v spoločnosti a produkciu kolektívnych 

statkov. Na využívaní lesa ako prírodného zdroja majú záujem aj rôzne iné skupiny 

v spoločnosti a svoje požiadavky sa snažia presadiť prostredníctvom politického systému. 

Týmito požiadavkami ovplyvňujú predovšetkým hospodárske rozhodnutia majiteľov lesov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Spoločenský systém 

 
Ekologický 
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Politický 
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1 TEORETICKÁ ČASŤ 

 

V teoretickej časti popíšeme predovšetkým fungovanie všetkých relevantných systémov a 

vzťahov medzi nimi z pohľadu majiteľov lesa a ich záujmových združení. Popis systémov bude 

veľmi stručný s cieľom popísať základné prvky a ich vzťahy. 

 

1.1 HOSPODÁRSKY SYSTÉM 

 
Hospodársky systém je subsystémom spoločenského systému. Spoločenský systém pozostáva 

aj z politického a sociálno-kultúrneho subsystému. Hospodársky systém sa skladá z troch 

základných častí (Kloten 1991): 

a) záväzné právne a inštitucionálne pravidlá pre hospodársky proces, ktorý sa môže 

definovať ako zásady koordinácie hospodárstva, 

b) prírodné, vecné a ľudské zdroje, 

c) vzťahy medzi hospodárskymi subjektami a koordinačné mechanizmy.  

Hospodársky systém pozostáva z rozhodovacieho, motivačného, kontrolného, informačného a 

sankčného subsystému, ktoré upravujú hlavne právne a inštitucionálne pravidlá fungovania 

hospodárskeho systému (Leipold 1980, Gutmann 1993, Thieme 2000): 

a) Rozhodovací subsystém obsahuje všetky právno-inštitucionálne pravidlá, ktoré 

definujú kompetencie pri ekonomickom rozhodovaní. Definuje vlastnícke práva 

k produkčným faktorom. Podľa týchto úvah sa vlastníctvo rozlišuje na súkromné, štátne 

a kolektívne. 

b) Motivačný subsystém obsahuje všetky právno-inštitucionálne pravidlá, ktoré 

zabezpečujú motiváciu k hospodárskym výkonom. Podľa teórie motivácie sa definuje 

ľudská činnosť, ako výkon, ak existuje vedomá snaha na dosiahnutí výsledku činnosti, 

výsledok činnosti je otvorený a priraditeľný iniciátorovi (Heckhausen 1965). Tento 

subsystém definuje vlastníctvo a systém motivácie v hospodárstve (zisk, prémie).  

c) Kontrolný subsystém obsahuje všetky právno-inštitucionálne normy na kontrolu 

hospodárskych výsledkov. Kontrola sa v trhovom hospodárskom systéme uskutočňuje 

prostredníctvom konkurentov a odberateľov. Kontrolný systém funguje, ak sa zamedzia 

dominantné pozície a pozície závislosti. 

d) Koordinačný subsystém obsahuje všetky právno-inštitucionálne normy, ktoré slúžia 

na zosúladenie hospodárskych plánov, rozhodnutí a činností. Koordinačný systém 
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pozostáva z informačného a sankčného subsystému. Informačný subsystém pozostáva 

z cenového mechanizmu, ktorý poskytuje mieru pre výrobu a spotrebu obmedzených 

statkov. Sankčný subsystém v trhovom hospodárstve vyplýva zo vzťahov medzi 

hospodárskymi subjektami. Sankčné elementy môžu byť exogénne (ručenie, trest) alebo 

endogénne (zmena majetku alebo príjmu, variácia prestíže) (Schlotter 1984). 

Základným fenoménom vzťahov v hospodárskom systéme je výmena. Je zrejmé, že 

proti kolobehu statkov stojí kolobeh peňazí. Makroekonomický pohľad na kolobeh je pohľad 

z vtáčej perspektívy, preto spájame viaceré hospodárske subjekty do pólov a nespočetné trhy 

do niekoľkých národohospodárskych trhov. Vzťahy medzi dvoma pólmi sa merajú v peňažných 

jednotkách za časovú jednotku a nazývame ich finančnými tokmi. Tieto finančné toky meria 

a číselne vyjadruje národohospodárske účtovníctvo. Pre hospodársky systém platí tzv. axióma 

kolobehu, ktorá vyjadruje, že súčet tokov na vstupe sa musí pre každý pól rovnať súčtu tokov 

na výstupe. Popis makroekonomického systému nájdeme v Felderer, Homburg (1995); Vincúr 

(1997), tu popíšeme základné prvky a vzťahy hospodárskeho systému na makroekonomickej 

úrovni (obrázok 2).  

Pri predbežnom zanedbaní štátnych aktivít, úspor a investícií možno národné hospodárstvo 

funkčne rozdeliť do dvoch pólov: podniky a domácnosti. Podniky vyrábajú statky (tovary 

a služby), ktoré predávajú domácnostiam. Domácnosti spotrebúvajú statky a predávajú výkony 

faktorov (práca, pôda a  kapitál). V tomto základnom vzťahu podniky vyrábajú výlučne 

spotrebné statky a domácnosti používajú celý svoj dôchodok z výrobných faktorov na spotrebu. 

Podľa axiómy kolobehu sa teda výdavky na spotrebu rovnajú dôchodkom z výrobných 

faktorov. Potom hovoríme o stacionárnom národnom hospodárstve, lebo výrobný aparát 

zostáva konštantný.  

V evolučnom národnom hospodárstve sa výrobný aparát mení v čase prostredníctvom čistých 

investícií. Čisté (netto) investície dostaneme, ak od hrubých (brutto) investícií odpočítame 

reinvestície. Realisticky môžeme predpokladať, že domácnosti a podniky svoj dôchodok 

neminú celý a vytvárajú úspory. Domácnosti sporia tým, že sa zriekajú spotreby. Podobne 

podniky sporia tým, že nevyplatia zisky a potom hovoríme o nerozdelených ziskoch alebo 

rezervách. Zavedením investícií a úspor sa porušila axióma kolobehu, lebo v sektore 

domácností prevyšuje dôchodok z výrobných faktorov pri kladných úsporách spotrebné 

výdavky a podnikateľský sektor úspory využíva na financovanie investícií. Preto zavedieme 

imaginárny pól: tvorba majetku, ktorý príma úspory a financuje investície. 
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Obrázok 2 Makroekonomický systém 
 

V ďalšom rozšírení hospodárskeho systému sú zahrnuté príjmy a výdavky štátu, ktoré je ťažko 

možno zanedbať. Domácnosti platia štátu priame dane, poplatky a odvody o dostávajú od neho 

dôchodok z výrobných faktorov (napr. platy úradníkov) a transferové platby (napr. príspevok 

na bývanie). Podniky platia priame a nepriame dane ako aj poplatky a odvody a dostávajú 

subvencie a platby za statky a výkony dodávané štátu. Štát vo svojom rozpočte vytvára kladné 

alebo záporné úspory, realizuje investície, vytvára zodpovedajúce odpisy a dodáva podnikom 

statky a výkony.  

Posledným rozšírením hospodárskeho systému je zobrazenie vzťahov k zahraničiu. Podniky 

exportujú a importujú statky alebo služby, čo môžeme vyjadriť vo finančných tokoch. Pozitívne 

a negatívne saldo zahraničného obchodu sa prejaví na pozitívne alebo negatívne tvorbe majetku 

v hospodárskom systéme. 

Majiteľov lesa zaujíma však hospodársky systém na úrovni odvetvia lesného hospodárstva. Na 

úrovni odvetvia môžeme hospodársky systém popísať na základe obrázku 3. V centre 

pozornosti sú trhy s lesníckymi produktmi a výrobnými faktormi, ktoré sú navzájom previazané 

a ovplyvňované situáciou v celom národnom hospodárstve a mimoekonomickými faktormi. 

Najdôležitejšie vzťahy medzi odvetvím lesného hospodárstva a vonkajšími rámcovými 

podmienkami sú: dopyt po dreve, ponuka výrobných faktorov, použitie dôchodkov plynúcich 

z lesného hospodárstva a svetové trhy s drevom.  
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Dopyt po dreve je ovplyvňovaný vo veľkej miere neekonomickými a makroekonomickými 

veličinami (obyvateľstvo, štruktúra potrieb obyvateľstva, výška a prerozdelenie národného 

dôchodku). Procesy spracovania dreva a predaj výrobkov z dreva spájajú dopyt po dreve 

s dopytom po výrobkoch z dreva.  

Ponuka dreva súvisí s veľkým počtom neekonomických, národohospodárskych a odvetvových 

faktorov. Význam majú zvláštnosti lesníckej výroby, kapacita výrobných faktorov a ich 

možnosti využitia mimo lesníckej produkcie. Skladové hospodárstvo tvorí nárazník medzi 

produkciou a ponukou dreva.  

Ceny dreva sú vnútorné odvetvové veličiny, ktoré sú určené na základe ponuky a dopytu po 

dreve. Tvorba cien je v malých krajinách ovplyvňovaná svetovými cenami dreva. Produkcia 

a použitie výrobných faktorov v lesnom hospodárstve je prepojená cez používané technológie. 

Rozhodnutia o dopyte po výrobných faktoroch uskutočňujú lesné podniky súčasne 

s rozhodnutiami o objeme výroby. Analogicky k trhom s drevom sa tvoria ceny výrobných 

faktorov na trhoch s výrobnými faktormi.  

Zmeny v stave výrobných faktorov sa uskutočňujú príchodom alebo odchodom pracovných síl, 

kúpou alebo prenajatím lesných pozemkov a investíciami alebo deinvestíciami do kapitálových 

statkov. Rozhodnutia o zmene výrobných faktorov sa uskutočňujú na základe očakávaní o 

produktivite výrobných faktorov, cenách výrobných faktorov a produktivite výrobných 

faktorov pri alternatívnom využití. Pritom tento proces mobility výrobných faktorov závisí 

hlavne pri pracovnej sile od národohospodárskych rámcových podmienok (napr. 

nezamestnanosť).  

Výška dôchodku v lesnom hospodárstve vyplynie z produkcie dreva, dosiahnutého speňaženia, 

z nákladov na medziprodukty, a v prípade štátneho zásahu, zo zaplatených daní a prijatých 

dotácií. Výsledok zodpovedá čistému dôchodku zo samostatnej činnosti lesného hospodárstva 

v cenách výrobných faktorov. Dôchodok majiteľov lesa závisí od vlastníckych pomerov, výšky 

dôchodkov z nelesníckych činností a majetku ako aj vplyvu štátnych prerozdeľovacích 

opatrení. Dôchodok majiteľov lesa závisí aj vo veľkej miere od výšky dôchodkov na iné 

výrobné faktory, napríklad prácu alebo kapitál. Po prerozdelení ostávajúci dôchodok je dôležitý 

faktor vplývajúci na spotrebné rozhodnutia majiteľov lesa a ovplyvňuje investičné správanie 

lesných podnikov.  

Lesné hospodárstvo pri produkcii dreva môže spôsobovať iným subjektom externé náklady 

alebo výnosy. Vo forme verejnoprospešných funkcií spôsobuje iným subjektom hlavne externé 

výnosy, ktoré nazývame pozitívne externality. Lesné hospodárstvo je však zaťažované aj 
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externými nákladmi priemyslu, ktorý produkuje škodliviny. Tieto antropogénne škody v lesom 

hospodárstve nazývame negatívne externality. 

Hlavným koordinačným mechanizmom v hospodárskom systéme je trh a koordinačným 

médiom peniaze. Číselne popisuje tieto vzťahy ekonomický lesnícky účet, ktorý vypracováva 

Národné lesnícke centrum. Veľmi dôležitou charakteristikou hospodárskeho systému je jeho 

neustály rast. Rast hospodárskeho systému a zlyhanie koordinačných mechanizmov 

hospodárskeho systému v oblasti životného prostredia vytvára jeden problémový okruh vo 

vzťahu k ekologickému systému, ale aj politickému systému.  
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1.2 POLITICKÝ SYSTÉM 

 

Politický systém ako súčasť spoločenského systému sa skladá zo: 

a) základných právnych a inštitucionálnych pravidiel koordinácie politického procesu, 

b) politických aktérov s ich politickými záujmami a potenciálmi, 

c) vzťahov medzi aktérmi a koordinačných mechanizmov podmieňujúcich správanie sa 

systému. 

Základné vzťahy politického systému boli popísané Eastonom v roku 1965 (obrázok 4). Politici 

a štátna správa (byrokracia) tvoria tzv. politicko-administratívny systém (PAS), ktorý môžeme 

chápať ako podsystém politického systému. Vo vzťahu k PAS-u sú občania, domácnosti, 

podniky a ich politické organizácie (napr. záujmové združenia). PAS slúži ako subsystém, ktorý 

na jednej strane poskytuje výkony pre spoločnosť, ale na druhej strane je vystavený 

požiadavkám a potrebuje podporu spoločnosti. 

Výkony PAS-u spočívajú v riadení a regulácii konfliktov v spoločnosti. Na reguláciu 

konfliktov využíva informačné, ekonomické a regulatívne nástroje. Okrem politickej regulácie 

konfliktov spočíva funkcia PAS-u produkcii politických a ekonomických kolektívnych statkov 

pre spoločnosť. Jeho výkony vyvolávajú v spoločnosti u záujmových skupín nové požiadavky 

a podporu. Každá skupina v spoločnosti sa snaží presadiť vlastné záujmy. K produkcii 

politických a ekonomických statkov a regulácii konfliktov potrebuje PAS materiálnu podporu 

spoločnosti, hlavne vo forme daní. Ďalej potrebuje nemateriálnu podporu vo forme legitimácie 

jeho činnosti. V demokracii je táto podpora zabezpečená voľbami a verejnou podporou 

(prieskumy verejnej mienky).  

Typickou vlastnosťou politického systému je, že tieto vzťahy sú trvalom kolobehu. PAS 

reguluje konflikty a produkuje politické a ekonomické statky. Na to potrebuje materiálnu 

a nemateriálnu podporu spoločnosti. Podpora a zohľadnenie požiadaviek spoločnosti PAS 

spracuje a poskytne ako výsledok zlepšenú reguláciu konfliktov a produkciu politických 

a ekonomických statkov. Tie opatrenia vyvolajú novú podporu a požiadavky v spoločnosti. 

Vzájomné prepojenie medzi vstupmi, výstupmi PAS-u a spätná väzba vytvárajú politický 

kolobeh.  

Najdôležitejší cieľ politického kolobehu je zachovanie PAS-u. PAS hľadá takú politickú 

konšteláciu, ktorá mu poskytuje pri rešpektovaní požiadaviek spoločnosti alebo politických 

aktérov, dostatočnú podporu zabezpečujúcu jeho zachovanie. To znamená, že rozhodnutia proti 

cieľu vlastného udržania nemôžeme od PAS-u očakávať. Táto téza je v zásadnom protiklade 
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ku klasickému chápaniu politického systému, kde PAS funguje len ako realizátor cieľov, ktoré 

sú spoločnosťou uznané ako správne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4 Politický systém podľa Eastona 

 

Základné koordinačné mechanizmy politického systému sú v demokratických systémoch 
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a) Voľby slúžia na výber reprezentantov pre politické grémiá a ako postup rozhodovania 

o vecných otázkach v týchto grémiách. K objasneniu volebných mechanizmov 

predpokladajme, že máme tri alternatívy, ktoré majú podporu nasledujúceho počtu 

hlasov: Alternatíva A má podporu piatich hlasov, alternatíva B štyroch hlasov a C troch 
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Výhoda spočíva v rýchlom rozhodovaní, nevýhoda spočíva v tom, že pri viacerých 

alternatívach je prijatá alternatíva s veľmi malým podielom hlasov, čo spôsobuje 
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aktérom preferovaná, aby „stiahla“ hlasy a umožnila prijatie preferovanej alternatívy. 

- Jednoduchá väčšina. Prijatá je alternatíva s nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pri 

viacerých alternatívach je hlasované párovo, teda najskôr by sa hlasovalo medzi 
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alternatívou A a B a potom medzi víťaznou alternatívou z tohto hlasovania 

a alternatívou C. Výhody spočívajú v tom, že hlasujúci sa musia zaoberať aj inými 

alternatívami a vybrať si tzv. second best alternatívu. Nevýhoda spočíva v určení 

poradia párového hlasovania, lebo to môže vo veľkej miere ovplyvniť výsledky 

hlasovania (Arrowov paradox) a umožňuje manipuláciu výsledkov. 

- Absolútna väčšina. Prijatá je alternatíva s nadpolovičnou väčšinou hlasov, ale pri 

viacerých alternatívach sa nevykonáva párové hlasovanie. Preto sa často pri viacerých 

alternatívach používa vyjednávanie a prijatie kompromisných alternatív, ktoré môžu 

dosiahnuť nadpolovičnú väčšinu. Výhoda je, že takto sa dosiahne jednoznačná 

nadpolovičná väčšina a nevýhoda spočíva v komplikovaných a čas náročných 

volebných procesoch.  

- Kvalifikovaná väčšina a jednomyseľnosť. Prijatá je alternatíva s väčším podielom ako 

s nadpolovičnou väčšinou hlasov alebo len alternatíva so všetkými hlasmi. Používa sa 

pri schvaľovaní dôležitých zásad. Výhoda je veľká podpora rozhodnutí pri ich 

implementácii, nevýhoda spočíva v kompromisných a všeobecných riešeniach, ktoré 

nič neriešia, a v dlhodobosti volebného procesu.  

Volebná koordinácia je dôležitá pre vzťah spoločnosti a PAS-u. Volebná koordinácia je 

vlastná aj pri koordinácii činnosti záujmových združení, kde je takto rozhodované 

o riadiacich orgánoch záujmových združení a pri rozhodovaní o výbere, vyjadrovaní a 

presadzovaní záujmov. Tento koordinačný mechanizmus je v demokratickom systéme 

najdôležitejší, ale nie jediný. 

b) Vyjednávanie je ďalším veľmi dôležitým koordinačným mechanizmom. Vyjednávacia 

koordinácia sa uplatňuje, ak je pri dosahovaní rozhodnutí dôležitý konsenzus. Na jednej 

strane sa vyjednávanie uplatňuje medzi jednotlivými aktérmi politického systému 

(záujmovými združeniami). Ako príklad je možné uviesť vyjednávania zväzu 

zamestnávateľov a odborov. Na druhej strane sú časté vyjednanie medzi záujmovými 

združeniami a zložkami PAS-u. Na odvetvovej úrovni sú typické tzv. korporativistické 

vzťahy medzi štátnou správou a odvetvovými záujmovými organizáciami (napr. 

vyjednávanie štátnej správy lesného hospodárstva a združení neštátnych vlastníkov 

o novele lesného zákona). Kvôli odborným kompetenciám rezortných štátnych správ nie je 

vzťah medzi vládou, parlamentom a štátnou správou založený len na hierarchickom riadení. 

Veľmi často je možné aj tu pozorovať vyjednávacie mechanizmy. 

c) Hierarchická koordinácia je založená na direktívnej príprave a presadzovaní rozhodnutí. 

Je typická pre zložky PAS-u, hlavne pre vládu a štátnu správu. Prvky hierarchickej 
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koordinácie môžeme nájsť aj pri používaní nástrojov lesníckej politiky a ovplyvňovaní 

domácností alebo podnikov. Hierarchická koordinácia sa uplatňuje prevažne aj 

v podnikových organizáciách. Ak nefunguje v rámci záujmových združení vnútorná 

demokracia, je možné veľmi často pozorovať prvky hierarchickej koordinácie.  

Na popísanie vzťahov medzi spoločnosťou a politickým systémom sa odporúča okrem 

vyčlenenia politicko-administratívneho systému aj odlišovanie tzv. systému sprostredkovania 

záujmov (Leipold 1980, Schmithüsen 2002). Systém sprostredkovania záujmov (SSZ) je 

vytvorený z politických strán, organizovaných záujmových skupín a združení, 

a neinštitucionalizovaných záujmových skupín (obrázok 5).  

Záujmové skupiny a združenia priamo vyjednávajú s inými združeniami alebo sa priamo a 

nepriamo snažia o ovplyvňovanie politických rozhodnutí štátnych inštitúcií (PAS-u). Tieto 

skupiny a združenia tvoria inštitucionálny spojovací článok medzi spoločnosťou a politicko-

administratívnym systémom a sú dôležitou zložkou spoločenského systému. Aktéri systému 

sprostredkovania záujmov majú rôznu schopnosť organizácie svojich záujmov a tým aj rôznu 

silu vplyvu v politickom systéme. Okrem iných analyzuje Olsonova (1968) teória kolektívneho 

konania vytváranie a správanie sa záujmových skupín v politike. Komunikácia medzi PAS 

a SSZ sa uskutočňuje rôznymi spôsobmi, ale významnú úlohu majú média ako komunikačný 

sprostredkovateľ alebo komentátor. Veda o komunikácii v politike sa zaoberá charakteristikami 

mediálnej komunikácie v demokratických systémoch (Maletzke 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5 Rozšírený Eastonov jednoduchý model politického systému 

Zdroj: Schmithüsen, 2002 
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Ďalším teoretickým rozšírením je teoretické začlenenie policy analysis do politického systému 

spočíva v spojení jednotlivých prvkov policy analysis s modelom politického systému, ktoré sa 

uskutočňuje v troch centrálnych oblastiach: vstup (input), konverzia (conversion) a výstup 

(output) (obrázok 6, Jann 1981, Schubert 1991, Glück 2002): 

Oblasť „input“ sa posudzuje diferencovanejšie, rozlišuje charakteristiky politického systému, 

politiky a riešeného problému. Systémové znaky opisujú základné charakteristiky socio-

ekonomického systému (napr. centrálny štát a decentralizovaný štát, liberálne alebo sociálne 

trhové hospodárstvo). Znaky politiky opisujú ako a čo je v štáte riešené prostredníctvom 

politiky (napr. sociálny zmier formou tripartity). Znaky riešeného problému poskytujú 

informácie s ohľadom na klientelu, časové, hodnotové, vecné alebo iné aspekty (napr. povodne 

na východnom Slovensku sa týkajú jedného regiónu, vznikajú pri nich veľké škody, opakujú sa 

v určitom časovom intervale ...).  

Oblasť „conversion“ obsahuje štruktúry, normy, inštitúcie a procesy 

formulácie, implementácie a evalvácie opatrenia verejnej politiky, ktoré sa odohrávajú 

v politicko-administratívnom systéme v interakcii so systémom sprostredkovania záujmov. 

Čierna skrinka Eastonovho jednoduchého modelu politicko-administratívneho systému týmto 

dostáva konkrétne znaky spojené s policy cyklom. 

Oblasť „output“ sa začína výsledkom formulácie programu (napr. Program rozvoja vidieka), 

ktorý pozostáva z rôznych politických opatrení (napr. finančná podpora, poradenstvo). Tento 

program je realizovaný štátnou správou prostredníctvom rôznych implementačných výstupov 

(napr. zaistenie finančných prostriedkov alebo zabezpečenie personálnych kapacít pre 

poradenstvo). Rozdiely medzi formuláciou programu a implementačnými outputmi sa 

vyznačuje často veľkými rozdielmi spôsobenými deficitmi programu (napr. nejasné ciele) alebo 

deficitmi realizácie (napr. nedostatok finančných prostriedkov). Outcomes dávajú informácie 

o tom, aké účinky na adresátov má program a aké reakcie vyvolávajú (napr. či využíva vidiecke 

obyvateľstvo poradenstvo). Impacts opisujú celkové účinky programu na riešený problém 

(napr. či sa zvýšil ekonomický potenciál vidieckeho obyvateľstva).  

Eastonov politický kolobeh sa uzatvára spätnou väzbou z oblasti „output“ k oblastiam „input“ 

a „conversion“. 
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Obrázok 6 Integrácia policy analysis a politického systému 

Zdroj: Jann 1981 
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Export 

1.3 EKOLOGICKÝ SYSTÉM 

 

Ekosystém (biogeocenóza) je funkčný ekologický systém, ktorý sa skladá zo (Duvigneaud 

1980): 

a) základných abiotických teda fyzikálnych faktorov (edafických a klimatických) 

tvoriacich prostredie,  

b) nespočetných živých organizmov tvoriacich biom (živé organizmy), 

c) vzťahov medzi organizmami a prostredím, ktoré určujú taxonomické zloženie, 

štruktúru a rozsah biomu a vzťahov medzi organizmami, z ktorých hlavné sú potravné 

a chorologické, čo znamená, že živé organizmy sú v trvalom boji o potravu a priestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7 Ekologický systém 
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Ekosystém je komplexný systém, ktorý je popísateľný rovnovážnym kolobehom vzájomne 

prepojených tokov energie a látok (obrázok 7). Tieto kolobehy sa môžu vyjadriť cyklami 

energie, vody a biochemickými cyklami. Tieto cykly môžeme chápať ako subsystémy 

ekologického systému.  

Suchozemskú krajinu tvorí pestrá mozaika biocenóz, z ktorých každá patrí k určitému biómu 

a líšia sa fyziognómiou fytocenózy (rastlinné formácie). Z pohľadu lesného hospodárstva sú 

dôležité rastlinné formácie tvorené lesom, čiže lesné ekosystémy. Tieto ekosystémy zaberajú 

v biosfére najväčší priestor a vďaka komplexnosti svojej štruktúry ponúkajú veľkú 

rozmanitosť. 

Z pohľadu lesníckej politiky je dôležitá ekologická rovnováha lesných ekosystémov (Míchal et 

al. 1992). Ekologická rovnováha je dynamický stav ekologického systému, ktorý sa trvale 

udržuje s malým kolísaním (rezistencia) alebo do ktorého sa po prípadnej zmene ekosystém 

navracia (resiliencia). Schopnosť ekosystému pretrvávať aj pri pôsobení rušivých vplyvov 

a reprodukovať svoje podstatné charakteristiky v podmienkach narušovania z vonká sa 

označuje ako stabilita ekosystému.  

Vonkajšie vplyvy na lesné ekosystémy môžu byť abiotické, biotické a antropogénne. Negatívne 

antropogénne vplyvy spôsobujú labilitu lesných ekosystémov, lebo narušujú autoregulačné 

mechanizmy. Negatívne antropogénne vplyvy na lesné ekosystémy sú spôsobené hlavne 

vplyvom hospodárskeho systému. Človek lesné ekosystémy ovplyvňuje, ale snaží sa svojimi 

zásahmi aj o udržanie tzv. antropogénnej stability lesných ekosystémov. Vplyv človeka na 

udržanie antropogénnej stability vytvárajú hlavne vzťahy k politickému systému. 

 

1.4 VZŤAHY MEDZI EKOLOGICKÝM, HOSPODÁRSKYM A POLITICKÝM SYSTÉMOM 

 

Vzťahy medzi ekologickým, hospodárskym a politickým systémom vytvárajú teoretický základ 

pre lesnícku politiku. Najskôr opíšeme vzťahy medzi hospodárskym a politickým systémom, 

potom medzi hospodárskym a ekologickým systémom a nakoniec medzi ekologickým, 

hospodárskym a politickým systémom.  

1.4.1 Vzťahy medzi hospodárskym a politickým systémom 
 

Na popísanie vzťahov medzi hospodárskym a politickým systémom v krajinách s trhovým 

hospodárstvom a parlamentným demokratickým zriadením sa odporúča odlišovanie troch 

rozhodovacích rovín (obrázok 8): 
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- Prvá rozhodovacia rovina z decentrálnych jednotiek na trhu (firiem a spotrebiteľov), 

tak ako je to popísané v kapitole o hospodárskom systéme. 

- Druhá rozhodovacia rovina je vytvorená z organizovaných záujmových skupín 

a združení. 

- Tretiu úroveň predstavujú štátne inštitúcie, v ktorých sa uskutočňujú vlastné 

politické rozhodnutia. Ide o politicko-administratívny systém, ktorého funkcie 

a správanie je opísaná v kapitole o politickom, ale aj hospodárskom systéme.  

Druhá rovina je vytvorená z organizovaných záujmových skupín a združení, ktorých funkcie 

a správanie je potrebné bližšie opísať. Označuje sa aj ako systém sprostredkovania záujmov 

(SSZ). Záujmové skupiny a združenia priamo vyjednávajú s inými združeniami alebo sa priamo 

a nepriamo snažia o ovplyvňovanie politických rozhodnutí štátnych inštitúcií (PAS-u). Tieto 

skupiny a združenia tvoria inštitucionálny spojovací článok medzi hospodárskym a politickým 

systémom a sú dôležitou zložkou spoločenského systému. Rozhodnutia na tejto úrovni majú 

kvázi-politický charakter. Záujmové skupiny a združenia majú ale rôzny stupeň 

organizovateľnosti a schopnosti presadzovať vlastné záujmy.  

 

1.4.2 Vzťahy medzi hospodárskym a ekologickým systémom 
 

Jedna z najväčších prekážok spojenia ekonómie a ekológie bolo to, že ekologické 

a ekonomické systémy boli skúmané a analyzované oddelene bez analýzy ich vzájomných 

vzťahov. Ekonómovia tvrdia, že hospodárske procesy sú nezávislé od prírody a prírodovedci, 

že prírodné systémy sú nezávislé od činnosti ľudskej spoločnosti. Veľa sociológov verí, že 

spoločenské fenomény sú podmienené len kultúrne. Vzťahy medzi ekonomickými 

a ekologickými systémami sú pre lesnícku politiku ale veľmi dôležité.  

Hospodársky systém je v rovnováhe, ak sú produkčné faktory maximálne vyťažené, to 

zjednodušene znamená, že neexistuje nezamestnanosť a inflácia. V tomto modeli je prírodné 

prostredie zahrnuté len nepriamo, lebo sa predpokladá, že: 

- prírodné zdroje v hospodárstve sú k dispozícii v neobmedzenom množstve, 

- neželané zostatky (tuhé, plynné a tekuté odpady atď.) nemajú negatívne vplyvy na ľudí 

a prírodné prostredie, lebo ich regeneračná schopnosť ich dokáže asimilovať.  

- Tento pohľad je možný len v takom prípade, ak by bola hospodárska činnosť človeka 

vo vzťahu k prírodnému prostrediu nevýznamná.  
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Takúto ekonómiu označil Kenneth Boulding (1966) ako cowboyskú ekonómiu. V súčasnosti 

nie je možné predpokladať, že prírodné zdroje sú neobmedzené, a že produkované odpady 

neovplyvňujú negatívne prírodné prostredie. Obmedzenosť prírodných zdrojov spôsobuje, že 

hospodársky rast a tým aj zvyšovanie blahobytu má svoje hranice. Aj negatívne vplyvy 

odpadov z produkcie konzumných statkov majú v čoraz väčšej miere negatívny vplyv na 

zvyšovanie blahobytu v spoločnosti.  

Je nevyhnutné uvažovať so vzťahom ekologického a hospodárskeho systému. Potom hovoríme 

o uzatvorenom ekonomicko-ekologickom kolobehu (obrázok 8). Odobraté prírodné zdroje 

nemôžu byť v celom ich rozsahu zmenené na statky, ktoré poskytujú úžitok, lebo pri ich výrobe 

z krátkodobého alebo dlhodobého pohľadu vznikajú odpady, ktoré sú opätovne prenášané do 

prírodného prostredia. Vplyv odpadov môže prerásť odolnosť prírodného prostredia. 

Boulding (1966) označil tento uzatvorený ekonomicko-ekologický kolobeh ako ekonómiu 

vesmírnej lode, čím vlastne prirovnal uzatvorenosť vesmírnej lode k zemeguli: zdroje sa nedajú 

získať z vonka a odpady sa nedajú jednoducho odstrániť. Zemeguľa nie je ale celkom 

uzatvorený systém. Slnečné žiarenie dodáva zemeguli energiu a rovnako veľké musí byť 

z dlhodobého hľadiska aj vyžarovanie, aby bol na zemi možný život. Toto objasňujú dve 

termodynamické vety, ktoré sú vlastné ekologickým systémom, ale môžu byť prenesené aj na 

ekonomické systémy (Georgescu-Roegen 1971): 

- Prvá termodynamická veta hovorí, že energia (matéria) nemôže byť zničená. 

Z dlhodobého pohľadu zodpovedá množstvo odpadov (output) pochádzajúcich 

z hospodárskeho systému množstvu prírodných zdrojov, ktoré do hospodárskeho 

systému vchádzajú (input). Ináč formulované: Z prírodného prostredia môže byť 

odobraté len také množstvo prírodných zdrojov, ktoré je prírodné prostredie schopné 

prijať alebo asimilovať vo forme odpadov. 

- Druhá termodynamická veta alebo zákon entropie hovorí, že energia (matéria) býva 

rozdeľovaná alebo zmenšovaná do tej miery, že už nemôže byť využívaná. Recyklácia 

neželaných škodlivín nemá len ekonomické hranice (recyklácia nie je ekonomicky 

výhodná), ale aj fyzické hranice (recyklácia nie je fyzicky uskutočniteľná). 
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Obrázok 8 Vzťahy medzi politickým, hospodárskym a ekologickým systémom 
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Aj v prírode vznikajú odpady, ale rozdielne ako to je v ekonomickom systéme, príroda ich však 

dokáže bez väčších problémov asimilovať. Hospodársky systém môže byť v nerovnováhe, ak 

je vysoká inflácia alebo nezamestnanosť. Ekologický systém môže byť však tiež 

v nerovnováhe, ak je prekročená prirodzená asimilačná schopnosť prírody, lebo odpady 

hospodárskeho systému ju narušia, alebo, ak stav obnoviteľných prírodných zdrojov klesne, 

lebo ich spotreba je väčšia ako ich prírastok.  

Rovnováha medzi hospodárskym a ekologickým systémom je teda dosiahnuteľná len pri 

podmienke zachovania trvalo udržateľného rozvoja. V stredoeurópskom lesnom hospodárstve 

táto myšlienka nie je nová, pochádza zo začiatku 18. storočia, ako reakcia na drancovanie lesov. 

Definícia trvalosti v lesnom hospodárstve sa však vyvíja od zabezpečenia trvalej produkčnej 

schopnosti lesnej pôdy, trvalosti lesa a ťažieb dreva, k trvalosti autoregulačnej schopnosti 

lesných ekosystémov, trvalosti poskytovania všetkých verejnoprospešných funkcií lesa.  

 

1.4.3 Vzťahy medzi hospodárskym, politickým a ekologickým systémom 
 

Požiadavky na trvalo udržateľný rozvoj, na zabezpečenie rovnováhy medzi ekologickým 

a ekonomickým systémom sa dajú teoreticky podložiť a aj žiadať ich uskutočnenie. Oveľa 

ťažšie je však tieto požiadavky politicky presadiť a realizovať. To súvisí s tým, že takéto 

preorientovanie v hospodárstve a spoločnosti je spojené z krátkodobého hľadiska 

s nevyhnutným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých spoločenských skupín. Napríklad 

zamestnanci sa obávajú poklesu miezd, konzumenti zníženia blahobytu, podnikatelia zníženia 

zisku, úradníci straty vplyvu, politici straty voličských hlasov. V lesnom hospodárstve sú to aj 

záujmy majiteľov lesa, ktoré im zaručuje trhové hospodárske zriadenie. Preto je presadenie 

princípov trvalo udržateľného rozvoja cez politický systém veľmi problematické, lebo sa 

vytvára veľmi vplyvná opozícia, ktorá pozostáva zo znevýhodnených skupín. Politický systém 

vo svojej podstate sa snaží o reguláciu týchto konfliktov vytváraním politických stratégií 

a používaním nástrojov lesníckej politiky.  

Nevýhody záujmových skupín, ktoré majú cieľ v trvalo udržateľnom rozvoji spočívajú v troch 

základných faktoroch: 

- neexistuje konsenzus, aké príčiny má nerovnováha v ekologickom systéme v praxi, 

ale ani vo vedeckej oblasti, 
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- ochrana prírodného prostredia a zabezpečovanie rovnováhy v ekologickom systéme 

majú charakter kolektívnych  statkov, čo znamená, že skupinám podporujúcim tieto 

skutočnosti vznikajú náklady, kým úžitky ich činnosti spotrebúvajú aj oponenti, 

- problémy ochrany prírodného prostredia sú zatieňované inými problémami 

(pracovné miesta, dôchodky obyvateľstva, sociálne istoty), ktoré znemožňujú 

riešenie problémov prírodného prostredia. 

Na obrázku 8 je ekonomicko-ekologický kolobeh doplnený o politický systém: Spoločnosť, 

záujmové skupiny, združenia a iní politickí aktéri vnímajú stav hospodárstva (zamestnanosť, 

infláciu, rast blahobytu) a stav prírodného prostredia. Ak sú aktéri so stavom týchto veličín 

spokojní, nemajú žiadne požiadavky na politicko-administratívny systém. Ak nie sú spokojní, 

snažia sa politicko-administratívny systém ovplyvniť podľa ich záujmov, tak ako to bolo 

opísané v kapitole o politickom systéme. Politicko-administratívny systém reaguje na 

požiadavky jednotlivých aktérov a snaží sa presadiť také stratégie, ktoré zodpovedajú 

požiadavkám aktérov, ale pri tom sleduje aj vlastné záujmy. Otázka vzťahu ekologického, 

hospodárskeho a politického systému teda spočíva v nájdení takých priechodných politických 

stratégií, ktoré by zabezpečili princípy trvalo udržateľného rozvoja.  

Z pohľadu majiteľov lesa ide o presadenie takých stratégií a nástrojov verejnej politiky, ktoré 

zabezpečia trvalo-udržateľný príjem z ich lesného majetku vo forme príjmov za trhové 

a netrhové produkty a riešenie konfliktov z inými skupinami v spoločnosti, ktoré majú tiež 

záujem na využívaní lesa.  

 

1.5 ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA MAJITEĽOV LESOV V MODELI POLITICKÉHO SYSTÉMU 

 

Hore predstavená teória systémov bola aplikovaná na lesné hospodárstvo ako celok. Táto 

správa analyzuje len niektoré časti politického systému lesného hospodárstva, ktoré boli 

skúmané v rámci riešenia projektu VYNALES. Predovšetkým boli skúmané charakteristiky 

a politický vplyv záujmových združení majiteľov lesov. V tejto kapitole teoreticky opíšeme 

teóriu formovania záujmových združení, vzťahy štátu a záujmových združení na sektorovej 

a medzisektorovej úrovni. 

Záujmové združenia sú dôležitou súčasťou dnešného moderného politického systému (obrázok 

9). Spolupráca s verejným sektorom, informovanie verejnosti, aktívne zúčastňovanie sa 

legislatívneho procesu, sú len niektoré z dôležitých rolí záujmových združení. Ich vplyv 
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v organizovaných sektoroch spoločnosti by mal byť ľahko pozorovateľný v každodennej 

činnosti všetkých odvetví verejného a politického života. 

Záujmové združenia sú organizácie, ktoré artikulujú záujmy skupiny občanov alebo podnikov, 

ktorú zastupujú, a pokúšajú sa ich presadiť v politickom procese. Špeciálnym znakom 

záujmových združení v lesnom hospodárstve je zastupovanie nejakého záujmu pri využívaní 

a obhospodarovaní lesa. Cubbage, O´laughlin a Bullock (1993) definujú záujmové združenia 

ako organizácie jednotlivcov zdieľajúcich jeden alebo viac záujmov, ktorí sa snažia 

ovplyvňovať rozhodovanie vládnych agentúr, politických predstaviteľov a ďalších aktérov 

verejnej politiky. Sú nevyhnutné pre fungovanie demokratického systému, pretože 

nepredstavujú len vyjadrenie záujmov a postojov socioekonomickej skupiny, ale poskytujú 

informácie, ktoré môžu byť využité v legislatívnom procese a v procese tvorby strategických 

dokumentov.  

Dür a DeBiévre (2007) tvrdia, že účasť záujmových združení na politickom živote môže zlepšiť 

rozhodovacie procesy prostredníctvom podpory politík, ktoré sú v súlade s občianskymi 

preferenciami a blokovať politiky, ktoré odrážajú iba záujmy vládnucej elity. Olson (1965) 

tvrdil, že ak všetci členovia združenia majú rovnaký záujem, tak sa spoja a budú konať 

kolektívne, aby dané záujmy mohli presadzovať. 

Záujmové združenia sa od politických strán líšia tým, že sa nestávajú súčasťou vlády, ale 

napriek tomu chcú mať na ňu vplyv (Sopóci, 2000). Ak záujmové združenia fungujú na základe 

princípov vnútroskupinovej demokracie a voči štátu a iným záujmovým združeniam sa 

správajú kooperatívne, môžu pôsobiť v politickom systéme stabilizačne, lebo obmedzujú silnú 

úlohu štátu a zároveň aj príliš silnú úlohu trhu. Skupinová artikulácia záujmov je prvkom 

demokratického systému, je veľmi dôležitá pre demokraciu a vykorenenie veľmi často 

využívaných klientelistických a korupčných prvkov ovplyvňovania politiky ako sprievodných 

javov transformačného obdobia (Merkel, 1999).  
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Obrázok 9 Záujmové združenia v LH v modeli politického systému 
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Z politického hľadiska, Gerber (1999) definuje záujmové združenia ako organizácie, ktoré 

vykonávajú kolektívne ciele prostredníctvom politického procesu. Táto definícia zahŕňa 

novovytvorené, prechodné združenia, ktoré sa organizujú za účelom dosiahnutia jednotného 

politického výsledku, tak ako aj existujúce organizácie s prebiehajúcimi činnosťami. Záujmové 

združenie má určitý stupeň formálnej organizácie. Členovia musia rozpoznať sami seba ako 

skupinu. Taktiež musia mať určitý kolektívny cieľ alebo ciele, pretože inak sa iní jednotlivci 

nebudú chcieť do záujmového združenia zapojiť. Zapoja sa len vtedy, ak spoločne veria v niečo, 

čo im pomôže ľahšie dosiahnuť jednotlivé výhody z toho vyplývajúce.  

Všeobecne môžeme záujmové združenia rozdeliť na:  

- politické záujmové združenia (napr. politické strany), 

- náboženské záujmové združenia (združenia veriacich), 

- profesijné záujmové združenia (napr. lekárska komora), 

- spoločenské, kultúrne a ekologické záujmové združenia (napr. VLK), 

- hospodárske záujmové združenia (napr. Združenie zamestnávateľov v lesnom 

hospodárstve, Združenie obecných lesov SR). 

Záujmové združenia sa vo všetkých typoch politických systémov môžu rozdeliť do piatich 

základných kategórií (Graf, 2006; Sarvašová et al., 2011):  

1. Ekonomické záujmové združenia združujú veľké obchodné firmy, ktoré sa centralizujú v 

rámci jedného priemyselného odvetvia, alebo ide o skupiny odborníkov v rámci jedného 

odvetia, ktorých cieľom je zisk. 

2. Združenia zamerané na konkrétnu problematiku nie sú združené s cieľom zisku a 

zameriavajú sa len na jednu konkrétnu oblasť, napr. náboženstvo, ľudia s postihnutím, 

alebo majú len 1 špecifický cieľ - napr. tvorba konkrétneho zákona. Pokiaľ sa im podarí 

presadiť alebo zmeniť danú skutočnosť v spoločnosti, zanikajú. 

3. Verejné záujmové združenia predstavujú verejný záujem, ako životné prostredie, ľudské 

práva, atď. 

4. Súkromné a verejné inštitucionálne združenia nie sú členské organizácie a môžu 

existovať na rôznych úrovniach. Súkromné sú rôzne think tank organizácie, univerzity, 

média. Verejné sú vládne úrady, agentúry. Zvyčajne sa nepovažujú za klasické záujmové 

združenia. 

5. Nezdružené skupiny predstavujú rôzne hnutia ad hoc, združenia sformované spontánne v 

spoločnosti v reakcii na určitú politiku alebo udalosť.  

Záujmové združenia majú aj právnu formu a sú upravené v zákonoch, ako: 
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- nadácie, ktoré upravuje zákon č. 35/2002 Z.z. o nadáciách v znení neskorších predpisov, 

- neinvestičné fondy, ktoré upravuje zákon o neinvestičných fondoch č. 147/1997 Z.z. 

v znení neskorších predpisov, 

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré upravuje zákon 

o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby č. 213/1997 Z.z. 

v znení neskorších predpisov, 

- občianske združenia, ktoré upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov, 

- komory, ktoré sú zriadené špeciálnymi zákonmi. 

Štruktúra organizácie určuje ako sú roly, moc a zodpovednosť rozdelené, kontrolované 

a koordinované a ako informácie prúdia medzi jednotlivými úrovňami riadenia. Vnútorná 

organizácia záujmových združení (obrázok 10) závisí od zákonodarstva v danej oblasti 

a právnej formy záujmového združenia. Väčšinou je najdôležitejším orgánom zhromaždenie 

členov. Exekutívnu činnosť vykonáva výkonný výbor alebo predstavenstvo a za jeho činnosť 

zodpovedá sekretariát. Sekretariát môže mať platených zamestnancov, alebo členovia 

vykonávajú túto činnosť ako dobrovoľnú. Kontrolnú činnosť s dôrazom na exekutívu 

uskutočňuje dozorná rada. Záujmové združenie často vytvára iné odborné a tematické zložky.  

Pri vnútornej organizácii záujmových združení platí formálne demokratický princíp, 

neformálne sú dôležité iné faktory ako kvalita kancelárie záujmového združenia, osobnosti 

a ich politické kontakty a finančné zdroje na fungovanie združenia (napr. plat výkonného 

tajomníka).    
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Obrázok 10 Vnútorná štruktúra záujmových združení 
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charakterizujúcu jednotlivca i skupinu. Vlastné formovanie postojov nezávisí len od podnetov 

z prostredia, úzko súvisia s adekvátnosťou subjektívneho odrazu objektívnej skutočnosti, 

a najmä sebahodnotením. Jednotlivec si systém a štruktúru postojov v procese vývinu vytvára 

sám v sebe a pre seba. Deje sa tak v bezprostrednej súčinnosti s ľuďmi. K najefektívnejším 

spôsobom a prostriedkom formovania postojov patrí účasť na aktivitách neformálnych 

a formálnych skupín a identifikácia s týmito skupinami. Postoje sa prejavujú v individuálnej 

forme. Priorita je priebežnou hodnotou človeka. Je všeobecná, merateľná len pocitom. Priorita 

musí predchádzať ciele, ktoré chce jednotlivec dosiahnuť. 

Motívy a postoje jednotlivcov sú len jedným z možných kritérií, ktoré môžu ovplyvňovať 

formovanie záujmových združení. V nasledujúcej časti sú opísané vybrané teórie, ktoré 

považujeme za najdôležitejšie a najvýznamnejšie v rámci formovania záujmových združení.  

Teória kolektívnej akcie  

K vysvetleniu vzniku záujmového združenia a vstupu členov do záujmového združenia ako 

socio-ekonomickej skupiny prispela predovšetkým teória racionálnej voľby zastúpená 

Olsonom (1965) a jeho nasledovníkmi. K vzniku organizovanej skupiny sú jednotlivci 

motivovaní predovšetkým očakávaním dlhodobej výhody a úžitku. Jednotlivci sa združujú 

kvôli naplneniu spoločných cieľov, snažia sa vyprodukovať kolektívny statok. Moe (1980) 

tvrdil, že jednotlivci by mohli systematicky preceňovať svoj vlastný význam v záujmovom 

združení pre dosiahnutie kolektívneho cieľa. Pri jeho dosahovaní vznikajú dva problémy. 

Prvým problémom organizovateľnosti záujmov je problém čierneho pasažiera, čo znamená 

možnosť podieľať sa na skupinových výhodách bez nutnosti vynaloženia osobných nákladov 

(napr. členského). Podľa Dawes et al. (1986) problém čierneho pasažiera sa eliminuje, ak je 

pasažier prinútený k plateniu podielu v záujmovom združení, ak sa chce podieľať na 

kolektívnych akciách. Možnosť stať sa čiernym pasažierom vedie k oslabeniu až k zániku 

motivácie vstúpiť do združenia. Druhým problémom je veľkosť skupiny, čo je pre Olsona 

(1965) rozhodujúcim faktorom. Pri malých skupinách existuje motivácia združiť sa, s cieľom 

dosiahnuť vzájomne výhodné kolektívne konanie. To však neznamená, že záujmové skupiny 

musia byť pri dosahovaní svojich cieľov úspešné. Pri veľkých skupinách sa častejšie objavuje 

problém čierneho pasažiera, pretože čím je skupina väčšia, tým je príspevok jedného člena na 

produkciu kolektívneho statku menší. Malý člen chápe svoj príspevok za tak malý, že 

nepovažuje za dôležité do záujmového združenia vstúpiť. 

Marwell, Oliver (1988); Chamberlin (1974); Frohlich a Oppenheimer (1970); McGuire (1974); 

Oliver (1980) a Hardin (1982) kritizovali Olsona (1965) a niektorí autori dokonca poukazovali 
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na fakt, že veľkosť skupiny môže mať aj pozitívny vplyv na mieru kooperácie. Využívali pri 

tom pojem „jointness of supply“, ktorý je charakterizovaný pri produkčnej alebo nákladovej 

funkcii verejných statkov a znamená, že náklady na statok nezávisia od počtu ľudí, ktorí ho 

využívajú. Extrémny prípad je, ak náklady produkcie kolektívneho statku sú fixné a hraničné 

náklady sú nulové. Pre takýto statok, pridanie viacerých spotrebiteľov neznižuje výhody, ktoré 

používajú ostatní. Dokonca, aj statok s poklesom priemerných nákladov, hoci s pozitívnymi 

hraničnými nákladmi má prvky stúpajúcej produkcie kolektívneho statku. Statok s „jointness 

of supply“ stojí rovnako, a je jedno, či ho jednotliví ľudia využívajú alebo nie. Klasickým 

príkladom je most, ktorý má fixné náklady a je jedno koľko ľudí ho využíva. Marwell a Oliver 

(1988) tvrdili, že vo všeobecnosti platí, že neexistuje význam veľkosti skupiny pre 

rozhodovanie jednotlivcov. Ak má statok iba čistú „jointness of supply“, veľkosť skupiny má 

pozitívny efekt na pravdepodobnosť, že niekto v skupine bude poskytovať statok a celkovú 

výšku príspevkov zo skupiny. Jedinou výnimkou je, ak sú náklady na kolektívny statok tak 

vysoké, že žiadny jednotlivec zo skupiny nie je ochotný alebo schopný poskytnúť daný statok. 

V tomto prípade veľkosť skupiny nemá žiadny vplyv na výsledok. Esteban a Ray (2001) po 

otestovaní Olsonovej hypotézy tvrdili, že ak hraničné náklady rastú dostatočne rýchlo 

v porovnaní s príspevkami, aj keď je cena súkromná, veľké skupiny majú vyššiu 

pravdepodobnosť dosiahnuť cieľ než malé skupiny. 

Podľa Olsona (1965), veľké skupiny sa môžu organizovať do záujmových združení, ak 

potenciálnych členov stimulujú prostredníctvom selektívnych motivácii, ktoré by odmeňovali 

participantov alebo sankcionovali neparticipantov. Poznáme pozitívne a negatívne motivácie. 

Pozitívne motivácie pre členov predstavujú služby v rámci kolektívneho dobra, ako napríklad 

priaznivé ceny pri príprave programov starostlivosti o les alebo poistenie proti lesným 

požiarom. Negatívne motivácie sa zameriavajú na potrestanie čiernych pasažierov, ktorí 

nezdieľajú náklady na poskytovanie kolektívneho dobra, môžu byť napríklad vo forme nátlaku 

povinného členstva. Poslednou možnosťou selektívnej motivácie podľa Olsona (1965) je 

„moral suasion“, kde je potenciálny člen varovaný pred negatívnymi dopadmi jeho neúčasti 

v záujmovom združení, ktoré sú ale dlhodobé, a preto pre krátkodobo rozmýšľajúcich členov 

málo účinné.  

Rozvoj teórie kolektívnych akcií sa začal kritikou prístupu Olsona (1965). Rovnako aj kritici 

McGuire (1974), Sandler (1992) a Taylor (1987) namietali, že selektívne stimuly logicky 

nemôžu vyriešiť dilemu kolektívnej akcie, najmä preto, že ich prevádzkovanie by bolo 

nákladné, a navyše už samotné platenie za tieto stimuly by bolo kolektívnou akciou. Tvrdia, že 

ak by bola kolektívna akcia naozaj vždy iracionálna, potom selektívne stimuly tento problém 
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vyriešiť nemôžu. Na druhej strane však súhlasia s jeho predpokladom, že jednotlivci, ktorí nie 

sú vzájomne prepojení, nebudú spontánne prispievať, pokiaľ jednotlivé príspevky na 

zabezpečenie kolektívnej akcie nebude možné navzájom od seba rozlíšiť. Hardin (1982) sa 

snažil rozčleniť kolektívnu akciu na jednotlivé individuálne konania a kolektívny výsledok 

chápe ako súhrn individuálnych konaní závislých od motivácie jednotlivcov. Hardin (1982) sa 

zameriava na skupiny, ktorých členovia zdieľajú spoločný záujem, t.j. mať provízie z 

kolektívnych statkov. Predpokladá, že tieto statky nemusia byť v pravom slova zmysle 

verejnými statkami a kolektívna akcia môže nadobúdať rozličné podoby. Teória kolektívnej 

akcie je podľa neho teóriou o tom, kedy individuálna akcia vyústi do kolektívneho záveru, nie 

je teóriou o organizovaných skupinách. Mala by byť schopná dokázať vysvetliť úspešnosť, ale 

aj zlyhanie kolektívnej akcie, a preto by mala vysvetľovať nielen výskyt alebo absenciu 

relevantných organizácií, ale aj určité tendencie v jednotlivých úrovniach skupinovej aktivity.  

Ostrom (2007) sa kolektívnej akcii venovala z hľadiska komunít, pričom kolektívna akcia 

nebola výsledkom ich individuálnych názorov. Kolektívnu akciu vysvetľuje na základe 

racionálneho správania sa jednotlivcov, kde jednotlivci sú racionálne adaptívne bytosti schopné 

učiť sa novým veciam, sú schopné vytvárať nové inštitúcie. Veľkosť skupiny môže byť 

obmedzujúca pre kolektívnu akciu, ak náklady na spoluprácu a chod združenia sú vysoké. 

Avšak v prípade, že náklady na riadenie a monitorovanie zdrojov sú vysoké, veľkosť skupiny 

sa môže stať príležitosťou. Podľa nej sú výhody a náklady rozdielne medzi jednotlivcami 

v skupine a jednotlivcami mimo skupiny. V rámci inštitucionálnej analýzy identifikuje osem 

premenných, ktoré majú vplyv na kolektívnu akciu:  

1. Počet zahrnutých účastníkov. 

2. Výhody sú spoločne využívané alebo delené medzi jednotlivcov. 

3. Heterogenita účastníkov. 

4. Otvorená komunikácia. 

5. Tvar produkčnej funkcie v závislosti od dôvery a autonómie pri tvorbe pravidiel. 

6. Informácie o posledných akciách. 

7. Vzájomná prepojenosť medzi jednotlivcami. 

8. Dobrovoľný odchod alebo vstup do inštitúcie. 

Podľa Olsona (1965) existujú pri zlepšení organizovateľnosti záujmov tieto spôsoby riešenia:  

- povinnosť vstúpiť do združenia vytvorením záujmového združenia komorového typu 

prostredníctvom legislatívy, 
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- rozdiferencovanosť skupiny, lebo veľkí členovia skupiny majú záujem na založení 

záujmového združenia, aj keď sa malí členovia správajú ako čierni pasažieri, 

- solidarizujúce skupinové ideológie preklenú problém nezáujmu a správanie čierneho 

pasažiera,  

- ponuka služieb pre členov zlepšuje atraktívnosť záujmového združenia,   

- vylúčenie nečlenov z konzumácie produkovaného kolektívneho statku.  

Problém kolektívnej akcie nie je to, či je možné mobilizovať jedinú osobu, ktorá by profitovala 

z kolektívneho statku. Nie je to o tom, či je možné mobilizovať kohokoľvek, kto by bol 

ochotný, ani o tom, či všetci členovia záujmovej skupiny sa vedia mobilizovať. Je to o tom, či 

existuje nejaký sociálny mechanizmus, ktorý spája dostatok ľudí, ktorí majú spoločné záujmy 

a prostriedky, aby mohli konať. Ide o to, či záujmová skupina alebo organizácia, ktorá má 

podskupinu jednotlivcov, má záujem a prostriedky na akciu, a má dostatočnú sociálnu 

organizáciu, aby mohli konať spoločne medzi sebou a dosiahnuť tak spoločne stanovené ciele 

(Marwell, Oliver, 1988). Autori ako Chamberlin (1974); Marwell a Oliver (1993) poukázali na 

to, že Olsonov prínos v rámci kolektívnej akcie a veľkosti skupiny je značný. Poukázali však 

na to, že ak je kolektívna akcia čisto súkromná, tak musí byť rozdelená len v rámci členov 

skupiny. 

 

Teória politického podnikateľa a teória výmeny hodnôt 

Ďalšími teóriami racionálnej voľby sú teória politického podnikateľa a teória výmeny hodnôt 

(Seebaldt, 1997; Salisbury, 1969). Tieto teórie tvrdia, že socioekonomická skupina je 

diferencovaná z rôznych hľadísk a aj z hľadiska potreby mať existujúce záujmové združenie. 

Zakladajúci člen s veľkým záujmom združovania hodnotí racionálne všetky úžitky a náklady 

na vytvorenie a fungovanie záujmového združenia. Správa sa teda ako „politický podnikateľ“, 

ktorý v prípade vyšších úžitkov ako nákladov založí záujmové združenie aj bez výraznejšej 

podpory ostatných členov socioekonomickej skupiny. Spoločenskú realitu vyhodnocuje 

komplexne, nespráva sa v zmysle Olsonovho „čierneho pasažiera“, a ak sa dosiahne kritická 

masa obmedzených zdrojov vo forme finančných prostriedkov, ľudí atď., je ochotný založiť 

záujmové združenie. Socioekonomické skupiny s ekonomickými záujmami môžu vytvoriť 

záujmové združenie aj z tohto dôvodu ľahšie a sú stabilnejšie (Glück et al., 2010). 

Salisbury (1969) rozlišuje na základe teórie výmeny hodnôt štyri možné druhy stimulov alebo 

výhod pre vstup do záujmových združení. Prvým druhom sú materiálne stimuly, ktoré 

znamenajú konkrétne odmeny vo forme tovaru alebo služieb. Druhé, solidárne stimuly, 
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znamenajú uznanie v organizácií. Expresívne stimuly sa vzťahujú na určité druhy hodnôt, ako 

napríklad „antropocentrizmus“ majiteľov lesa. Štvrtým stimulom je porovnávanie členov a 

nečlenov. Ak ciele alebo služby už nevyhovujú potrebám členov, alebo ak členstvo je príliš 

drahé, alebo úžitok je príliš nízky, tak môže dôjsť k zániku združenia. Výmena služieb za 

peniaze je jadrom teórie výmeny hodnôt. Záujmové združenia s čistými ekonomickými 

záujmami sú najstabilnejšie. Teória politického podnikateľa je zameraná na profit. Pozostáva 

z materiálnych (peniaze) a nemateriálnych (spokojnosť, šťastie) zložiek. Materiálna zložka je 

podstatná pre dlhodobejšie prežitie združenia.  

Teória kritickej masy 

Marwell a Ames (1978) tvrdia, že jednotlivci s limitovanými časovými a peňažnými 

prostriedkami sa rozhodujú pre vstup do združenia prostredníctvom nákladov a výnosov. 

Kritizovali Olsona (1965), ktorého jednotlivci konali striktne racionálne a nezávisle od seba, 

zatiaľ čo teória kritickej masy považuje za dôležitú závislosť medzi jednotlivcami a ich 

spoločné vnímanie plynúce z toho. Rozhodnutie zapojenia sa jednotlivcov nezávisí od ich 

samotných racionálnych rozhodnutí, ale od zapojenia sa iných členov v skupine. Záujmové 

združenia sú charakterizované vzájomnou závislosťou, heterogenitou a mobilizačným vplyvom 

jednotlivých členov. Teória kritickej masy sa zaoberá komplexnosťou sociálnych interakcií 

v združení, rozhodujúcim faktorom pre formovanie záujmového združenia nie je jeho veľkosť, 

ale existencia veľkých prispievateľov, ktorí majú veľký záujem a sú veľmi vynaliezaví. Ak je 

kritická masa ľudského a finančného kapitálu dostatočne vysoká, kolektívna akcia bude mať 

efekt (Marwell, Oliver, 1993).  

 

Teória úniku, hlasu a vernosti 

Ďalšou teóriou pre formovanie záujmových združení je teória úniku, hlasu a vernosti zastúpená 

Hirschmanom (1970). Hirschmanovi (1970) sa podarilo svojim dielom obohatiť názor 

ekonómov, ktorí dovtedy zdôrazňovali možnosť úniku ako hlavný zdroj fungovania trhu a 

priniesol prístup, v ktorom hrá mienka dôležitú úlohu tak v politike ako ekonómii. Keď je člen 

v záujmovom združení nespokojný, má dve možné reakcie, ktoré pozostávajú z možnosti úniku 

alebo z rozhodnutia sa pre zotrvanie a zároveň o vyjadrenie mienky. Hirschmanovi (1970) sa 

podarilo obhájiť, že mienka je základom občianskej spoločnosti. Únik znamená rozhodnutie 

člena, ktorý nie je spokojný s jeho fungovaním, odísť zo združenia. Hlas je každý pokus 

o zmenu, je neoddeliteľnou súčasťou každého politického systému, ktorý je nazývaný 
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artikulácia záujmov. Člen v združení nie je ochotný z rôznych dôvodov opustiť združenie, ale 

namiesto toho si kladie za cieľ donútiť združenie k poskytovaniu uspokojivých služieb alebo k 

návratu cieľov, ktoré boli stanovené pri jeho vzniku. Hlas môže podľa neho fungovať ako 

spätná väzba, ktorá dokáže dokonca pomôcť k obnove združenia, spoločnosti alebo komunity. 

Hirschmanov prístup je odôvodnením, ako môže práve vyjadrenie nesúhlasu dopomôcť k 

formovaniu združenia akéhokoľvek charakteru. Avšak oba pojmy, únik a hlas, Hirschman 

(1970) obohatil o novú veličinu, ktorou je vernosť. Vernosť rozhoduje o tom, ako sa člen 

rozhodne pri nepriaznivom vývoji jeho združenia. Ak je člen verný združeniu, pokúsi sa 

posilniť svoj vplyv a zmeniť smerovanie združenia. Čím je vernosť vyššia, tým prevažuje hlas 

nad únikom. Tieto tri veličiny nefungujú nezávisle jedna od druhej a nie sú vymedzené na 

konkrétne situácie. Cez vzájomné pôsobenie týchto troch konceptov nám pomáha objasniť 

mnohé nielen ekonomické, ale aj sociálne a politické javy. Avšak nie je to možnosť úniku, ktorá 

sa vzťahuje výlučne k trhu ani mienka, ktorá by patrila politickému mysleniu. Hirschman 

(1970) v prvom rade spochybňuje efektivitu konkurenčného mechanizmu, ktorá sa absolútne 

spolieha na únik. Odvoláva sa pritom na konkrétne významné situácie, kedy hlas dostane 

priestor na úkor úniku. Vernosť v tom prípade predstavuje funkciu, ktorá brzdí únik a umožňuje 

hlasu zohrať svoju náležitú úlohu. V prípade organizácií, ktoré umožnili svojim členom 

jednoduchý únik, došlo k oslabeniu hlasu. Na druhej strane, ale Hirschman (1970) argumentuje, 

že pre účinnosť hlasu je možnosť úniku nevyhnutnou podmienkou. 

 

1.5.2 Vzťah štátu a záujmových združení 
 

Politicko-administratívny systém (PAS), ktorý môžeme chápať ako subsystém politického 

systému tvoria inštitúcie ako parlament, vláda, štátna správa, súdy. PAS pôsobí ako subsystém, 

ktorý vykonáva činnosti pre verejnosť, ale taktiež je predmetom špecifických požiadaviek a 

podpory verejnosti. Politicko-administratívny systém má zo spolupráce zo systémom 

sprostredkovania záujmov výhody ako získavanie informácií, či politickú podporu (Šálka, 

Dobšinská, 2013). Systém sprostredkovania záujmov potrebuje politicko-administratívny 

systém, lebo len prostredníctvom neho vie presadiť svoje záujmy.  

Záujmové združenia priamo vyjednávajú s inými združeniami alebo priamo či nepriamo sa 

snažia ovplyvňovať politické rozhodnutia štátnych inštitúcií. Tieto združenia tvoria 

inštitucionálne spojený vzťah medzi spoločnosťou a politicko-administratívnym systémom a sú 

dôležitou súčasťou sociálneho systému. Aktéri v systéme sprostredkovaných záujmov majú 
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rôzne úrovne schopnosti organizovať svoje záujmy a rôzne sily vplyvu v politickom systéme 

(Šálka, Dobšinská, 2013).  

Existujú dva systémy spolupráce štátu a záujmových združení, a to pluralizmus a 

korporativizmus. Pluralistická teória vychádza z predpokladu, že najvýznamnejšiu rolu vo 

verejno-politickom procese a vo formovaní politiky hrajú záujmové združenia. 

V pluralistickom systéme štát vypočuje záujmové združenia, rozhoduje však bez ich účasti, a 

záujmové združenia využívajú voči štátu tvrdšie taktiky. V tomto systéme existuje vysoká 

konkurencia medzi záujmovými združeniami, lebo socioekonomickú skupinu zastupuje 

niekoľko záujmových združení. Človek, ktorý sleduje svoje špecifické záujmy môže byť 

prirodzene členom niekoľkých združení. Prekrývajúce sa členstvo v združeniach sa považuje 

za prvok, ktorý môže mať rozhodujúci význam pre hodnotenie konfliktov v rámci skupiny a pri 

presadzovaní spolupráce medzi združeniami. Jeden záujem môže naraz zastupovať niekoľko 

združení, ktoré pokojným spôsobom súťažia v získavaní a udržaní členov, čo časom povedie 

k pozitívnej situácii, kedy všetky záujmové združenia budú zastupovať tento záujem, ktorý 

vyhlasujú za svoj hlavný cieľ. Proti teórii pluralizmu existuje argument, že nie je schopná 

vytvoriť koherentnú teóriu skupín, ktorá by vysvetlila, prečo medzi skupinami existujú rozdiely 

v rámci prostriedkov, ktorými sú schopné ovplyvňovať vládu. Nie je úplne jasné, aké miesto 

a akú rolu hrá z pohľadu pluralizmu štát a vláda (Potůček et al., 2005).  

Schmidt (1982) obviňuje pluralizmus z toho, že narušuje a neguje štát tým, že spochybňuje 

princíp jeho jednoty a suverenity. Obmedzuje štatút štátu definovaného ako politické združenie, 

na úroveň štatútu hospodárskych, náboženských a iných združení. Pluralistický systém funguje 

hlavne v anglosaských krajinách, kde panuje ekonomická kritika činnosti záujmových združení 

Schmitter (1974) definuje korporativizmus ako systém reprezentácie záujmov, v ktorom sú 

základné jednotky organizované do obmedzeného počtu individuálnych, povinných, 

nesúťaživých, hierarchicky usporiadaných a funkčne rozdelených kategórií, ktoré sú uznané a 

licencované (ak nie vytvorené) štátom a je im zaručený monopol v rámci ich kategórie výmenou 

za istý dohľad nad výberom lídrov a artikuláciou požiadaviek a podpory.  

Potůček (2005) tvrdí, že na rozdiel od pluralizmu je korporativizmus systém sprostredkujúci 

záujmy, kde jeho zložky t.j. štát, rôzne organizácie a inštitúcie občianskej spoločnosti a rodina 

sú organizované do funkčne oddeleného, striktne hierarchického poriadku. Záujmové združenia 

sa netvoria slobodne a dobrovoľne ako v pluralizme a ich vzťahy nie sú výslovne regulované 

konkurenčným trhom. Združenia nemajú ani nedeliteľnú autonómiu, pretože ich existencia 

závisí od uznania a podpory štátu. V korporativistickom systéme štát užšie spolupracuje so 

záujmovými združeniami a socioekonomickú skupinu zastupuje len jedno záujmové združenie, 
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ktoré môže mať aj zákonnú legitimáciu. Členstvo a príspevky sú väčšinou povinné, záujmové 

združenia sú schopné kompromisu, vyjednané kompromisy sú pre členov záväzné a väčšinou 

ich dodržiavajú. Štát veľmi často presúva svoje kompetencie na takéto záujmové združenie 

(Krott, 2001).  

Kritika korporativizmu spočíva v nejasnom definovaní obsahu záujmových združení 

zastupovaných štátom a kritériá podľa ktorých by štát v danom prípade rozhodoval 

o relatívnom prínose cieľov rôznych záujmových združení. Korporativizmus funguje napríklad 

v Nemecku alebo Rakúsku (Potůček, 2005).  

V transformačnom období však existencia skupinovej artikulácie záujmov vypĺňala priestor 

medzi politickými stranami a štátom na jednej strane a spoločnosťou na druhej strane. 

Záujmové združenia sa od politických strán líšia tým, že sa nestávajú súčasťou vlády, ale 

napriek tomu chcú mať na ňu vplyv (Sopóci, 2000).  

Ak záujmové združenia fungujú na základe princípov vnútroskupinovej demokracie a voči štátu 

a iným záujmovým združeniam sa správajú kooperatívne, môžu prispieť ku konsolidácii 

systémových zmien, lebo obmedzujú silnú úlohu štátu a zároveň aj príliš silnú úlohu trhu. 

Skupinová artikulácia záujmov je prvkom demokratického systému, je veľmi dôležitá pre 

konsolidáciu demokracie a vykorenenie veľmi často využívaných klientelistických 

a korupčných prvkov ovplyvňovania politiky (Merkel, 1999). 

1.5.3 Medzisektorové vzťahy 
 

Potreba medzisektorovej koordinácie získala v posledných dekádach zvýšený záujem vo 

výskume verejnej politiky. integrácia a koordinácia politík sa vyžadujú na zvýšenie 

koherentnosti verejných politík. Integrácia politík bola vnímaná ako inkorporácia nových 

cieľov do existujúcich sektorových politík a ako stratégia na „zozelenenie“ ostatných verejných 

politík začlenením environmentálnych záležitostí. Avšak relatívne autonómne verejné politiky 

tieto pokusy o integráciu bránili. Integrácia politík, vrátane mechanizmov na jej dosiahnutie, 

tak stále ostáva podceňovanou výzvou (Giessen, 2012). 

Potreba riešenia medzisektorových vzťahov vznikla v lesníckej politike najmä v súvislosti 

s formulovaním národných lesníckych programov (Glück a kol., 1999). Skúsenosti v lesníctve 

ukázali, že medzisektorové vzťahy sú dôležité pri vytváraní a zabezpečovaní trvalo 

udržateľného obhospodarovania lesov (De Montalbert, Schmithüsen 1993; De Montalbert, 

1995; Schmithüsen a kol., 2001). „Medzi politikmi a expertmi z oblasti lesníctva panuje zhoda 

o tom, že ciele a nástroje lesníckej politiky na vytvorenie a zabezpečenie trvalo udržateľného 
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hospodárenia v lesoch sú v mnohých prípadoch nedostatočné, a preto je nevyhnutné používať 

aj doplnkové nástroje týkajúce sa ostatných politík“ (Schmithüsen a kol., 2001). Niektorí autori 

poukazujú aj na skutočnosť, že kľúčové problémy v lesníctve vznikajú mimo tohto sektora 

a tieto problémy sa nedajú vyriešiť použitím „tradičného“ sektorového prístupu (Ellefson, 

1991; Liss, 1999; Hooper, a kol. 1999).  

Potreba riešenia medzisektorových vzťahov je nevyhnutná na (Verbij, Schanz 2002): 

� zmiernenie negatívnych dôsledkov rôznych vplyvov na lesnícky sektor spôsobené 

ostatnými sektormi, 

� odovzdanie pozitívnych výsledkov lesného hospodárstva iným sektorom.  

Riešenie vzťahov medzi rôznymi verejnými politikami vo všeobecnosti znamená 

prispôsobovanie aktivít/výsledkov sústredených postupov v prípade vzájomne závislých úloh 

(Bauer, Rametsteiner 2006). Riešením vzťahov medzi rôznymi odvetvovými a prierezovými 

politikami sa snažíme zaistiť, aby rôzne organizácie (súkromné aj štátne), ktoré sú poverené 

spoločne zabezpečovať opatrenia verejnej politiky, nepôsobili redundantne, prípadne aby sa 

nevytvárali medzery v službách verejnosti (Peters, 1998). Riešenie vzťahov medzi rôznymi 

verejnými politikami môžeme zjednodušene definovať ako zoskupenie rôznych úloh a snáh 

aktérov z rôznych odvetví a sektorov za účelom dosiahnutia stanovených cieľov. Jeho úlohou 

je zabezpečiť koherentnosť v politike. Pod zabezpečovaním koherentnosti verejných politík 

môžeme chápať stav  (do akej miery je politika koherentná), alebo ako proces zabezpečovania 

koherentnosti jednotlivých politík navzájom. Základné charakteristiky zabezpečovania 

koherentnosti sú: 

- harmonizácia rozhodnutí, 

- znižovanie/eliminácia redundancií a medzier, 

- znižovanie nepriaznivých následkov. 

Zlepšovanie koherentnosti politík sa chápe ako analógia pojmu integrácia politík 

v najširšom zmysle. Zabezpečovanie koherentnosti verejných politík sa môže uskutočniť 

pomocou ich integrácie, inkorporácie alebo kooperácie (obrázok 11). Integrácia verejných 

politík je najvyšším stupňom  zlepšovania koherentnosti prostredníctvom ich spájania. 

Integráciu (koordináciu) politík môžeme definovať ako aktivitu, ktorá spája aktérov, 

organizácie a ich siete cez sektorové hranice a umožňuje procesy, ktoré križujú, rozširujú alebo 

ináč spájajú sektorové a prierezové politiky pri ich formulácii, implementácii a evalvácii 

(upravené podľa Shannon a Schmidt, 2002).  

Briassoulis (2004) definuje integráciu politík v dvoch rozmeroch. Integrácia môže naberať buď 

podobu spájania politík do jednej, ucelenej, alebo inkorporácie záležitosti jednej politiky do 
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druhej. Integrácia sa môže uskutočniť pri dvoch rovnocenných alebo nerovnocenných 

politikách s ohľadom na ich spoločenskú akceptáciu, zdroje a schopnosti aktérov presadzovať 

svoje záujmy. Môže byť čiastočná alebo úplná. Úplná integrácia predstavuje proces alebo stav, 

ak sa do novej politiky spoja celé verejné politiky do novej. Čiastočná integrácia znamená len 

spojenie niektorých súčastí dvoch verejných politík do novej. Inkorporácia sa zvykne definovať 

aj ako asymetrická integrácia, nakoľko jedna politika síce inkorporuje svoje záležitosti do 

druhej politiky, ale tá nepodnikne rovnaké kroky v oblasti inkorporácie ako tá druhá 

(Briassoulis, 2004).  

 

 
 

Obrázok 11 Zlepšovanie koherentnosti politík 

 

Inkorporácia môže byť úplná alebo čiastočná. Celková inkorporácia (situácia A)  predstavuje 

proces alebo stav, ak sa celá oblasť verejnej politiky stane súčasťou inej. Čiastočná inkorporácia 

(situácia B) znamená len prebratie niektorých súčastí z jedenej oblasti do inej. Politická 

kooperácia (situácia C, D) predstavuje teda formu zlepšovania koherentnosti verejných politík 

pri zachovaní ich samostatnosti.  Kooperáciu pri riešení medzisektorových vzťahov môžeme 

chápať ako formu zlepšovania koherentnosti politík, pri ktorej sektory a aktéri kooperujú len 

pri niektorých problémoch, mechanizmoch alebo procedúrach. 

Medzisektorová politická koordinácia predstavuje zosúladenie politík a programov medzi 

sektormi (Glück a kol., 2003). Sektory sú koordinované vtedy keď ich jednotlivé politické 

programy a politiky vykazujú minimálnu redundanciu (dva programy týkajúce sa toho istého 

problému bez toho, aby sa vzájomne brali do úvahy), minimálnu nekoherentnosť (rôzne ciele 

a požiadavky) a obsahujú minimálne nedotknuté otázky (politické medzery). Medzisektorová 

koordinácia môže podľa autorov (Glück a kol., 2003) priniesť nasledovné výhody: 
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� dosiahnutie cieľov, ktoré nemôžu byť splnené samostatne; 

� zvýšená šanca na úspech tých politických programov, ktoré sú schopné prispieť 

k najvyšším úžitkom; 

� predchádzanie stratám rezultujúcich z politických programov, ktoré síce ponúkajú 

výhody pre jednotlivcov ale znevýhodňujú ostatných z pohľadu všetkých sektorov; 

� zabezpečenie legitímnosti a akceptácie opatrení verejnej politiky. 

Medzisektorová koordinácia je potom charakterizovaná nasledovnými znakmi: 

� počet integrovaných sektorov (jeden = vnútro sektorová, niekoľko, dotýkajúca sa 

všetkých sektorov); 

� doba trvania koordinácie (krátko-, stredno-, dlhodobo); 

� doba opakovania (jednorazová, opakovaná s otvoreným koncom, a pod.); 

� dotknuté etapy politického cyklu (formulácia, implementácia, evalvácia, celý cyklus); 

� použité interakčné mechanizmy (hierarchia bez ohľadu na iné sektory, negatívna 

koordinácia, pozitívna koordinácia medzi všetkými involvovanými); 

� spôsob použitia moci na riešenie rozporov medzi koordinovanými sektormi (top-down 

prístup, vyjednávanie na rovnocennej báze, bottom-up prístup na ovplyvnenie 

rozhodnutí v rámci integrovaných sektorov); 

� stupeň inštitucionalizácie (na základe zákona, bez neho, ne/formálne, objem zdrojov 

vyčlenených pre koordinujúcu inštitúciu). 

 

1.6. ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA MAJITEĽOV LESA V PROCESNOM MODELI POLITICKÉHO 
SYSTÉMU 

 

V predchádzajúcej časti boli teoreticky opísané charakteristiky združení majiteľov lesov 

v rámci politického systému: teória formovania záujmových združení, vzťahy štátu 

a záujmových združení na sektorovej a medzisektorovej úrovni. V tejto kapitole opíšeme teóriu 

vplyvu záujmových združení vlastníkov lesov na tvorbu, realizáciu a hodnotenie rôznych 

opatrení verejnej politiky. K tomuto účelu je potrebné popísať teóriu analýzy verejnej politiky 

ako analýza politického cyklu, policy arénu a sieť, ktoré zobrazujú zákulisie každého opatrenia 

verejnej politiky počas jeho životného cyklu. Vplyv záujmových združení majiteľov lesa na 

verejné politiky súvisiace s lesníctvom závisí však od politického potenciálu a používaných 

stratégií a taktík tohto aktéra. 
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1.6.1 Policy cyklus 
 

Politický cyklus umožňuje dynamizáciu analýzy opatrenia verejnej politiky. Vo všeobecnosti 

sa uvažuje s nasledovnými fázami: definícia problému, vytváranie politickej agendy, 

formulácia, implementácia, evalvácia a terminácia politického opatrenia (Windhoff-Heritier, 

1987).  

Sabatier (1993) hodnotí politický cyklus ako heuristickú metódu, lebo čistá logická následnosť 

a členenie fáz sú v politickej praxi veľmi zriedkavé, jednotlivé fázy prebiehajú paralelne, 

križujú sa atď.  

Proces tvorby verejnej politiky predstavuje časovo následné aktivity, ktoré vedú k riešeniu 

politických problémov. Cyklus zachytáva politiku ako dynamický, fázový proces, postupujúci 

od formulovania problému (iniciácie) k implementácii a k vyhodnoteniu (evalvácii) účinnosti 

politických riešení. Vyhodnotenie môže viesť buď k ukončeniu pôsobenia istej politiky, alebo 

v prevažnej väčšine prípadov k reformulovaniu už implementovanej politiky (Malíková, 2003).  

V rámci definície problémov by mali byť definované tie, ktoré sú z hľadiska potreby riešenia 

najdôležitejšie. Každý aktér považuje samozrejme svoje problémy za najdôležitejšie a snaží sa 

ich definovať tak, aby to zodpovedalo jeho záujmom. Existujú zároveň aj problémy, ktoré 

nemôžu rátať s podporou politiky, lebo sú proti jej záujmom (napr. zmena zákona o voľbách). 

Výber a definícia problémov závisí od zainteresovaných aktérov, od vlastností problému 

a procesu tématizácie problému (Peters, 1982 In: Krott, 2001): 

- Problémy sa snažia definovať vo významnej miere záujmové združenia, ktoré vznikli na 

základe potreby presadzovania záujmov ich členov. Demokratické spoločnosti zaručujú 

pluralistický prístup k definícii politických problémov, aj keď malé a slabé skupiny majú 

sťažený prístup k definícii problému pre politicko-administratívny systém. Ďalším 

významným aktérom, ktorý definuje problémy, je štátna správa. Štátna správa je súčasťou 

politicko-administratívneho systému, a preto nepotrebuje medializáciu, aby vybrané 

politické problémy definovala ako závažné. Proces prebieha s nižšou účasťou verejnosti 

pod vplyvom klientely štátnej správy. Všeobecne je možné konštatovať, že etablované 

záujmové združenia využívajú neformálne vzťahy k politicko-administratívnemu 

systému a nové záujmové skupiny využívajú tématizáciu v médiách. 

- Šanca získať pozornosť politicko-administratívneho systému závisí od vlastností 

problému. Nebezpečenstvo pre ľudí a majetok s veľkými možnými následkami získajú 

pozornosť ľahko (napr. záplavy, kalamity). Veľmi často sú definované politické 

problémy, ktoré vyplývajú z porušovania všeobecne uznávaných hodnotových orientácií 
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spojených so symbolmi Veľmi dôležitá vlastnosť problému je dostupnosť riešení, lebo ak 

nie sú k dispozícii, tématizácia sa neuskutočňuje. 

- Tématizácia predovšetkým v médiách sa uskutočňuje tak, že každá zainteresovaná 

skupina alebo inštitúcia sa snaží problém interpretovať podľa svojich záujmov.  

Na začiatku cyklu vstupujú do procesu rôzne skupinové, organizované záujmy, ovplyvnené 

sociálno-ekonomickými podmienkami spoločnosti, právnymi a politickými vzťahmi. Rôzni 

politickí aktéri vyslovujú svoje požiadavky a artikulujú problémy, ktoré by mala vláda 

akceptovať a riešiť ako politickú agendu.  

Fáza formulácie verejnej politiky je zložitý proces, spätý s vyjednávaním aktérov o výbere 

politickej agendy vlády. Formulácia je proces definovania problémov, sformulovania obsahu 

alternatívnych riešení, mobilizácie potrebných zdrojov na realizáciu sledovaných kolektívnych 

cieľov. Na formulácii opatrenia sa podieľajú nasledovní nositelia politických rozhodnutí 

(Glück, 2002): 

- Štátna správa má pri formulácii politických opatrení centrálny význam. Dôvodom je tzv. 

power of expertise (sila odbornosti), ktorá jej to umožňuje (Mayntz, 1997). Štátna správa 

má ale tendenciu opatrného konania s prvkami malých postupných zmien z dôvodu 

zachovania vlastných kompetencií a rutinného status quo pri implementácii. Jednak, ak 

sa politický problém dostal do politickej agendy bez jej pričinenia, musí štátna správa 

vyvinúť aktivitu pre zachovanie svojich pozícií v konkurencii s inými rezortnými 

štátnymi správami (napr. štátna správa lesného hospodárstva verzus štátna správa ochrany 

prírody). 

- Politické strany zastupujú väčšinou v konkrétnych politikách ich členovia tzv. hovorcovia 

(hovorca pre makroekonomickú politiku, politiku životného prostredia atď.). Títo svoju 

činnosť uskutočňujú s podporou členov strany, pracujúcich vo výskumných alebo iných 

odborných inštitúciách. 

- Záujmové združenia majú k dispozícii vo väčšej miere expertov v danej problematike ako 

politické strany, ale svoju odbornosť poskytujú politickým stranám. Etablované 

záujmové združenia sú pri formulácii politických opatrení opatrné a snažia sa 

o rovnováhu vzťahov s odbornými štátnymi správami a inými záujmovými združeniami. 

- Poslanci a parlamentné výbory sa veľmi často zúčastňujú na formulačnej fáze, lebo 

ostatní aktéri hľadajú ich podporu pri konečnom schvaľovaní opatrenia.  

Formulácia sa môže uskutočňovať prevažne v politicko-administratívnom systéme, t.j. 

hlavnými aktérmi sú exekutívne a legislatívne inštitúcie. Takúto formuláciu popisuje teória 
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hierarchického ovplyvňovania štátom. Táto teória vychádza z mocenského monopolu štátnych 

orgánov pri formulácii ale i implementácii štátnych opatrení. Zaoberá sa analýzou realizácie 

politických opatrení (informačné, regulatívne a ekonomické nástroje) z pohľadu verejného 

záujmu alebo „verejného blaha“ a hľadá najlepšie implementačné stratégie. Rozhodovacia 

štruktúra politicko-administratívneho systému je však väčšinou komplexná a jej jednotlivé 

zložky sú vo vzájomných horizontálnych a vertikálnych vzťahoch, čo sťažuje vecný a na 

verejnom záujme orientovaný formulačný proces (Scharpf et al., 1976).  

Výsledkom formulačnej fázy je tzv. output (program), ktorý môže byť vágny alebo presný, 

väčšinou nemá jednotnú formu. Obsahuje zákony, nariadenia, ale aj vyhlášky, smernice alebo 

metodické pokyny. Predstavuje pokyn pre aktivitu daných inštitúcií v implementačnej fáze. 

Výsledok formulačnej fázy môže byť tzv. policy without law, ktorá predpisuje len základné 

rámce pre implementačnú fázu a znamená prenos konfliktov do nej, alebo je presne definovaný, 

t.j. „rule of law“ a dáva malý priestor vykonávateľom opatrenia na ich zmenu. Obidva výsledky 

formulačnej fázy môžu viesť k problémom v implementačnej fáze (Šálka, 2006). 

Implementácia je proces premeny už sformulovaných politických zámerov (stratégií, 

programov) na merateľné aktivity v záujme dosiahnutia stanovených cieľov. Rozlišovanie 

formulačnej a implementačnej fázy nie je jednoznačné, ale skôr sa tieto fázy prelínajú, čo platí 

pre zainteresovaných aktérov, ako aj pre vývoj opatrenia alebo programu (Windhoff-Heriter, 

1987). Ak sa konflikty v implementačnej fáze obídu, tak na politickej váhe získavajú realizátori 

opatrení, čiže hlavne štátna správa. Veľký význam môže mať aj zmena rámcových podmienok 

implementácie opatrenia (napr. zmena vládnej koalície, zmeny v iných politikách atď.). Proces 

implementácie sa uskutočňuje v policy sieti, ktorá sa skladá z inštitúcií, skupín a jednotlivcov, 

ktorí sú medzi sebou vo formálnych alebo neformálnych vzťahoch a sú nosnou štruktúrou 

implementácie opatrenia.  

V zásade sa na implementácii zúčastňujú tieto typy aktérov (Šálka, 2006): 

- tí, ktorí opatrenie formulovali alebo koncipovali a schválili ako právne záväzný predpis, 

- realizátori, ktorí opatrenie uskutočňujú. Delíme ich na tých, ktorí vydávajú smernice, 

prerozdeľujú finančné prostriedky, vytvárajú nové organizačné jednotky, získavajú 

personál atď. a tých, ktorí realizujú politické opatrenie v priamom vzťahu s adresátmi, 

- adresáti, ktorí sú opatrením alebo programom ovplyvňovaní, 

- cieľová skupina, ktorá je zvýhodnená alebo znevýhodnená účinkami opatrenia. 
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Na základe záujmových konfliktov rozličných skupín v policy sieti získava úžitok inštitúcia 

poverená implementáciou, ktorá má väčšie politické zdroje ako adresáti a svoju politickú silu 

využíva na presadenie aj voči iným inštitúciám (Windhoff-Heriter, 1987). 

Evalvácia je proces vyhodnotenia výsledkov, ktoré boli dosiahnuté v záujme naplnenia 

stanoveného cieľa. Zmyslom vyhodnotenia je rozpoznať napríklad vznik nových problémov, 

nových javov v prostredí, mieru vplyvu časového odstupu medzi postavením cieľa a výstupom 

implementácie na výsledok politiky. Dôležité je, aby sa výsledky vyhodnotenia dostali späť 

k aktérom tvorby politiky, pretože len tak možno overiť kvalitu výstupu a správne určiť nové 

programy.  

Pre racionálne chápanie politiky predstavuje hodnotenie policy outcomes a impacts základnú 

požiadavku, ktorá predstavuje výskumný objekt tzv. evalvačného výskumu. Evalvačný výskum 

sa zaoberá hodnotením dosahovania cieľov alebo hodnotením príčin úspechu a neúspechu 

opatrení a programov. V praxi sa však skutočnosť odlišuje vo veľkej miere od ideálu. Ťažkosti 

začínajú už pri stanovení cieľov a ukazovateľov, podľa ktorých sa opatrenie hodnotí. Ak sú 

ciele opatrenia alebo programu stanovené presne a jasne, zvyčajne nie problém zhodnotiť 

úspech alebo neúspech. Vždy však nie je možné zistiť jasné ciele politického opatrenia, čo 

sťažuje evalváciu. Aktérom sa teda otvára cesta vniesť prostredníctvom definície ukazovateľov 

a cieľov svoje záujmy do evalvačného procesu (Lester, Stewart, 1996 In: Krott, 2001). 

Výskumy dokazujú, že evalvácia prostredníctvom medializácie výsledkov a zainteresovanie 

verejnosti do hodnotenia opatrení, neprináša racionálne prvky do tohto procesu. Medializácia 

jednotlivými aktérmi závisí od ich zdrojov a politických potenciálov, ktoré im umožnia presadiť 

vlastnú verziu chápania výsledkov politiky. Politický systém má vytvorené inštitúcie, ktoré 

môžu zobjektivizovať proces evalvácie, ako napr. kontrolné inštitúcie (Najvyšší kontrolný 

úrad) alebo súdnictvo. Hlavne súdnictvo sa tak zapája do politického procesu a stáva sa jedným 

z aktérov, čo pôsobí proti objektivizácii evalvácie. Ďalším dôležitým prvkom evalvačného 

procesu je zainteresovanie výskumných organizácií. Veda a výskum vyvinuli rôzne evalvačné 

postupy, ktoré je možné použiť. Evalvačný výskum analyzuje stupeň dosahovania cieľov, 

účinnosť a účinky opatrení (Bussmann, Klöti, Knoepfel, 1997; Weiss, 1999). Aj v prípade 

vedeckých evalvácií je však možné presadzovať záujmy jednotlivých aktérov, lebo výskumné 

inštitúcie sú závislé od finančných prostriedkov na evalvačné štúdie. 

Gombitová (2007) rozlišuje evalváciu predbežnú, priebežnú a následnú. 

Predbežná evalvácia (Ex-ante). Realizuje sa na začiatku cyklu pred schválením programu. 

Táto forma pomáha zaistiť maximálnu vecnosť programu. Výsledky ex-ante evalvácie majú 

byť zahrnuté do programu v procese rozhodovania. Zameriava sa na analýzu silných a slabých 
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stránok a na potenciál členskej krajiny, regiónu alebo odvetvia, ktorého sa intervencia týka. 

Poskytuje zodpovedným aktérom prvotné závery o tom, či boli otázky správne určené, či je 

navrhnutá stratégia a úlohy relevantné atď.  

Priebežná evalvácia (Intermediate). Uskutočňuje sa počas implementácie, zvyčajne v druhej 

polovici programového cyklu. Na základe záverov priebežnej evalvácie sa počas programového 

cyklu robia úpravy. Kriticky posudzuje, či sú ciele aj naďalej relevantné a hodnotí prvé výstupy 

a výsledky.  

Následná evalvácia (Ex-post). Rekapituluje a posudzuje celé intervencie, predovšetkým ich 

dopady. Jej cieľom je analyzovať použitie zdrojov a podať správu o efektívnosti 

a hospodárnosti intervencií a rozsahu naplnenia očakávaných efektov. Zameriava sa na faktory 

úspechu a zlyhania a na udržateľnosť výsledkov a dopadov.  

Terminácia opatrení a politických programov sa objavila ako možné riešenie hlavne v súvislosti 

s fiškálnym tlakom na šetrenie prostriedkov v štátnom rozpočte (Windhoff-Heritier, 1987). 

Neskôr sa táto otázka začala riešiť systematickejšie a hľadali sa predpoklady, rámcové 

podmienky a mechanizmy ukončenia politických opatrení alebo programov. Terminácia sa na 

základe empirických výsledkov uskutočňuje ako pomalý proces, alebo je spojená 

s reformuláciou opatrenia alebo programu. 

 

1.6.2 Policy sieť a policy aréna  
 

Policy sieť sa vzťahuje na aktérov a inštitucionalizované vzťahy medzi nimi v rámci určitej 

politiky a tým vytvára vzťah k politickému systému (polity). Policy aréna popisuje 

konsenzuálne a konfliktné politické procesy v rámci vzniku a realizácie opatrenia a tým vytvára 

vzťah k politickým procesom (politics).  

Policy sieť 

Policy sieť sa definuje ako spolupôsobenie rôznych exekutívnych, legislatívnych 

a spoločenských inštitúcií, organizácií a skupín pri vzniku a realizácii opatrení verejnej politiky 

(Heclo, 1978 In: Windhoff-Heritier, 1987). Vertikálne sa policy siete rozprestierajú na rôznych 

úrovniach politicko-administratívneho systému a horizontálne sú tvorené rôznymi inštitúciami, 

organizáciami a skupinami smerom do spoločnosti. Policy sieť sa vzťahuje najužšie na 

nominálne kategórie opatrení (napr. policy sieť v lesníckej politike, policy sieť v politike 

životného prostredia). Na základe ohraničenia sa rozlišuje uzatvorená a otvorená policy sieť 
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(Heclo, 1978, Jordan, Richardson, 1983 In: Windhoff-Heritier, 1987). Uzatvorená policy sieť 

sa vyznačuje relatívne malým počtom zainteresovaných inštitúcií a sťaženým prístupom k nej. 

Vzťahy medzi malým počtom inštitúcií sú intenzívne, rutinné a často pevne 

inštitucionalizované. Otvorená policy sieť sa charakterizuje veľkým počtom zainteresovaných 

inštitúcií s vysokým stupňom fluktuácie a slabou inštitucionálnou spoluprácou. Policy siete 

majú tendenciu sa oddeľovať od ostatných sietí a vytvárať exkluzívne a rutinné vzťahy medzi 

zainteresovanými inštitúciami (napr. v lesníckej politike sú typické vzťahy medzi štátnou 

správou a štátnymi lesmi) (Jordan, Richardson, 1983 In: Windhoff-Heritier, 1987).  

Policy aréna 

Opatrenia verejnej politiky sa chápu ako agendy interakcie aktérov v policy aréne v tzv. modeli 

AAA (Potúček et al., 2005). Policy aréna popisuje konsenzuálne a konfliktné politické procesy 

pri vzniku, realizácii a hodnotení opatrenia verejnej politiky. Koncept policy arény súvisí 

s účinkami opatrenia. Opatrenie vyvoláva na základe jeho predpokladateľných účinkov 

u zainteresovaných aktérov reakcie a očakávania, ktoré ovplyvňujú politické správanie pri jeho 

vzniku, realizácii a hodnotení (Windhoff-Heritier, 1987). Rozhodujúcimi účinkami opatrenia 

s vplyvom na policy arénu sú charakterizované ich klasifikáciou na distributívne 

a redistributívne. 

Policy aréna pri distributívnych opatreniach. Distributívne politické opatrenia sú 

charakteristické tým, že štát ponúka určité výkony na podporu súkromných aktivít a využíva 

ovplyvňovanie podnetom alebo ponukou s nízkou mierou nútenia. Policy aréna sa vyznačuje 

harmóniou a konsenzom bez výraznej opozície. Potencionálni oponenti sú zahrnutí do 

rozdeľovania štátnych výkonov (tzv. „pork barrel“). Väčšinou ide prerozdeľovanie v jednom 

sektore alebo odvetví. Náklady takéhoto prerozdeľovania nie sú pre znevýhodnených viditeľné 

alebo nie sú vnímané ako náklady.  

Policy aréna pri redistributívnych opatreniach. Redistributívne opatrenia sú založené na 

viditeľnom a citeľnom prerozdelení finančných prostriedkov, práv alebo iných hodnôt medzi 

vrstvami a skupinami v spoločnosti. Redistributívne opatrenia majú viditeľne „víťazov“ 

a „porazených“. Z pohľadu štátu sú na ich presadenie potrebné rôzne formy nútenia. Policy 

arénu môžeme opísať ako konfliktnú a polarizovanú. Veľmi často sú policy arény poznamenané 

trvalými konfliktami spočívajúcimi v hodnotových orientáciách a ideológiách. Policy aréna je 

v takýchto prípadoch jasne čitateľná a veľmi často charakteristická nemennými koalíciami. 

Policy aréna pri regulatívnych opatreniach. Regulatívne opatrenia implikujú obmedzenie 

alebo rozšírenie činností adresátov, preto sú veľmi čitateľné z pohľadu úžitkov a nákladov. 
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Policy aréna je tiež polarizovaná a konfliktná, nie však taká stála ako pri „klasickej“ 

redistributívnej politike s párovým pojmom „mám“ alebo „nemám“. Môžeme ju ďalej opísať 

nasledovne (Šálka, 2006): 

- ak sa regulatívnym opatrením prerozdeľuje medzi malými jasne ohraničenými 

skupinami, odvetviami alebo regiónmi je policy aréna veľmi konfliktná, lebo takéto 

skupiny sa vyznačujú vysokou mierou organizovateľnosti záujmov (napr. konflikt 

organizácií ochrancov prírody s lesným podnikmi a ich záujmovými združeniami, 

konflikty pri transformácii štátnych lesov), 

- ak sa regulatívnym alebo finančným opatrením spôsobujú náklady širokej 

a neohraničenej skupine v spoločnosti a úžitky plynú malej organizovanej skupine, nie je 

policy aréna taká konfliktná, lebo „porazení“ nevnímajú svoje straty výrazne negatívne 

a nie sú ochotní alebo schopní sa organizovať (napr. štátne lesy, ktoré by ovplyvňovali 

cenu z dôvodu ich dominantného postavenia na trhu, opatrenia na odškodnenie sporiteľov 

vo fondoch s princípom snehovej gule, politika finančnej podpory v poľnohospodárstve), 

- ak regulatívne opatrenie vyvolá malé úžitky vo veľkej skupine v spoločnosti a náklady sú 

koncentrované na relatívne malú skupinu, je táto motivovaná sa organizovať sa a vytvorí 

sa konfliktná aréna, kde veľkú skupinu konfliktu zastupuje určitý mentor, väčšinou štát 

(napr. životného prostredia, záujmové združenia neštátnych vlastníkov lesov a verejnosť 

pri zákonnej regulácii zabezpečovania verejnoprospešných funkcií lesa), 

- regulatívne opatrenia v sociálnej oblasti však môžu byť poznamenané stretom rôznych 

hodnotových orientácií a ideológií, potom je policy aréna konfliktná ako pri „klasických“ 

redistributívnych opatreniach (napr. konflikty o rešpektovaní vlastníckych práv majiteľov 

lesov, hodnotové konflikty o smerovaní lesného hospodárstva) s častým využívaním 

súdnictva.  

 

1.6.3 Politická moc záujmových združení 
 

Záujmové združenia majú nenahraditeľné miesto v rozvinutom demokratickom politickom 

systéme (Glück 1976). Politické otázky v záujme svojich členov kladú v politickej agende na 

vysoké miesto. Za týmto účelom využívajú vzťahy s verejnosťou a iné prostriedky na 

zvyšovanie povedomia verejnosti, aby zaistili zodpovednosť vládnych jednotiek na formuláciu 

vhodných programov.  Záujmové združenia môžu mať vplyv v politickom procese, ale ich 
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politické aktivity sú najúčinnejšie vtedy, ak sú v súlade s verejnou mienkou (Denzau, Munger, 

1986; Kollman, 1998).  

Hansen (1991) navrhol, že záujmové združenia môžu mať čiastočný vplyv na politiku, pretože 

poskytujú informácie užitočné pre zákonodarcov, vrátane informácií o tom, čo chce verejnosť, 

a tak slúžia ako sprostredkovateľ medzi verejnosťou a vládou. Niektoré združenia sa prezentujú 

lepšie ako ostatné, ale celkovo sa zvyšuje vplyv verejnej mienky na verejnú politiku.  

Denzau a Munger (1986) tvrdia, že záujmové združenia by mali zamerať svoje úsilie smerom 

k zákonodarcom, ktorí sú rozdelení, neinformovaní alebo ľahostajní k politickej agende, 

pretože je príliš nákladné ovplyvňovať zákonodarcov, ktorí sú informovaní a majú presnú 

predstavu o politickej agende. 

Mnohí autori sa zhodujú, že práca záujmových združení so zdrojmi prehlbuje ich schopnosť 

ovplyvňovať prijímateľov rozhodnutí a politické výsledky (Gerber, 1999; Burstein, Linton, 

2002; Hall, Deardorff, 2006). Zdroje záujmových združení zahŕňajú finančné prostriedky, 

legitímnosť, politickú podporu, vedomosti, skúsenosti a informácie. Záujmové združenia môžu 

využívať svoje finančné prostriedky na podporu súčasných aktérov vykonávajúcich funkciu 

v politickom procese alebo ich súperov vo voľbách. Pri rokovaní s politickými alebo 

byrokratickými aktérmi môžu záujmové združenia využívať legitimitu. Záujmové združenia 

navyše môžu vyjadriť svoju podporu v politickom procese výmenou za opatrenia verejnej 

politiky, ktoré uprednostňujú ich ekonomické alebo iné záujmy, čo môže ovplyvniť rozhodnutie 

vo voľbách racionálne neznalých voličov. Najdôležitejšími zdrojmi, ktorými záujmové 

združenia môžu uľahčiť rozhodovanie prijímateľov rozhodnutí v politickom procese, sú 

vedomosti, skúsenosti a informácie, (Crombez, 2002; Hall a Deardorff, 2006).  

Záujmové združenia môžu „robiť hluk“ formou demonštrácie, zhromaždenia, petície, 

vyhlásenia v médiách alebo účasťou na verejnej debate. Združenia sa môžu pokúsiť dosiahnuť 

svoje ciele prostredníctvom vonkajšieho lobovania, kde lobovanie môže ovplyvniť verejnú 

mienku v prospech požiadaviek združenia, alebo môže byť využité pri prenose informácií 

o politických preferenciách smerom k politickým aktérom (Kollman, 1998). 

Bayers, Eising a Maloney (2008) sa venovali kritériám, ktoré by mali spĺňať záujmové 

združenia angažujúce sa v politickom procese. Podľa nich je relevantný najmä stupeň 

organizovanosti a štruktúrovanosti, ktorý je pre skupinu prirodzený a vymedzuje ju voči 

všeobecnej verejnej mienke. Kritériom, ktoré zužuje záber v rámci organizovaných skupín je 

politický záujem, za účelom propagovania a dosiahnutia ktorého skupiny smerujú svoj vplyv 

na vývoj politických rozhodnutí prostredníctvom politickej obhajoby daného záujmu. Zo 

záujmového združenia sa stáva politický aktér reflektujúci požiadavky svojich členov. V 



53 
 

politickom procese je však aktérov reprezentujúcich politické záujmy svojich priaznivcov viac 

(ako napr. politické strany/hnutia), preto je nutné záujmové združenie voči nim vymedziť 

kritériom neformálnosti. Tento parameter vytvára zo záujmového združenia aktéra, ktorý 

nedisponuje ambíciami inštitucionálne sa zapojiť do štátnych štruktúr vytvárajúcich verejnú 

politiku a ovplyvňujúcich ich implementáciu. 

Politickú moc môže ohroziť fragmentácia záujmových združení. Pluralizmus ako pravidlo 

fungovania politického systému vytvára priestor pre vznik viacerých združení, čo však prináša 

aj nevýhodu vo forme fragmentácie. Fragmentované združenia sú slabým partnerom 

v politickom procese, ich nevýhodou je, že súperia medzi sebou a nedokážu sa spojiť, aj keď 

ich cieľ je rovnaký. Združenia by mali byť v spoločných otázkach jednotné (Schubert, 1989).  

Aktivity záujmových združení sú väčšinou zamerané na ovplyvňovanie politických výsledkov, 

kde sa snažia pretlačiť svoje pripomienky do politickej agendy a formovať základné dimenzie, 

ktoré definujú politické problémy. Rozdiely medzi záujmovými združeniami môžu byť 

významné, niektoré združenia konzultujú svoje požiadavky s tvorcami politiky a za určitých 

okolností sa môžu formálne zúčastňovať pri vládnych aktivitách alebo byť legitímni ako pri 

princípe subsidiarity. Záujmové združenia sa vzťahujú na skutočnosť, že jednotlivci, 

organizácie alebo inštitúcie sú spojené v priestore, ktorý navrhuje stratégie a taktiky zamerané 

na ovplyvňovanie verejnej politiky.  

Politická moc závisí od formálnej a neformálnej moci v rámci organizácie. Organizačné teórie 

skúmajú tak formálne (normatívne, predpísané) ako aj neformálne (subjektívne, orientované na 

človeka) aspekty moci (Clegg, 1989; Scott, 2001). Formálna moc alebo normatívna moc 

pochádza z ústavy najmä zo základných ľudských práv, ktoré zaisťujú slobodné združovanie 

a participáciu v politickom procese. Neformálna moc je väčšinou odvodená z aktívnych 

funkcionárov, ktorí sa zapájajú do procesu tvorby politiky.  

Združenia vlastníkov lesov sú jedným typom záujmového združenia v lesníckom sektore. 

Z pohľadu majiteľov lesa, existujú minimálne dva dôvody, prečo je dôležité vytvoriť záujmové 

združenie. Po prvé, záujmové združenia existujú s cieľom chrániť a zastupovať spoločné 

záujmy vlastníkov lesov v  procese tvorby politiky. Po druhé, pomáhajú pri zlepšovaní  

vedomostí ohľadom lesníctva a lesného hospodárstva prostredníctvom poskytovania služieb 

svojim členom (Rametsteiner, Weiss, Kubeczko, 2005; Glück et al., 2010; Weiss et al., 2011).  

Záujmové združenia v lesníctve získali veľký význam pri zastupovaní občanov. V posledných 

rokoch sa záujmové združenia stali profesionálnymi, ale zároveň rozhodovací proces v rámci 

organizácií sa stal menej demokratickým, pretože rozhodnutia sú často obmedzené na malú 
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skupinu odborníkov, čo malo za následok kritiku zapájania sa záujmových združení do 

politického procesu (Juerges, Newig, 2014).  

 

1.6.3.1 Faktory dispozičnej politickej moci 

Vychádzajúc z Krottovho (2005) teoretického modelu organizácie záujmov sme identifikovali 

faktory politickej moci alebo politického potenciálu záujmových združení vlastníkov lesa 

(obrázok 12). Rozlišujeme formálne, neformálne, interné, a externé faktory dispozičnej 

politickej moci. Formálne faktory sú predovšetkým dané legislatívne, napríklad základné 

ľudské práva garantované ústavou alebo povinné členstvo vynútené právom. Neformálne 

faktory predstavujú schopnosti záujmových združení fungovať a presadiť sa v politickom 

procese neformálne. Vnútorné faktory predstavujú schopnosť záujmových združení fungovať 

vo vnútri politického procesu a vonkajšie faktory predstavujú vzťahy s inými združeniami, 

vládou, inými neziskovými organizáciami a pod. Na obrázku 12 vidíme, že neexistuje striktné 

rozdelenie medzi faktormi. Na základe konkrétnych podmienok krajiny sa rozdiel medzi 

faktormi môže meniť (napr. v krajinách, kde je lobovanie upravené zákonom je to formálny 

faktor, a kde nie je inštitucionalizovaný, tak je neformálny faktor).   
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Obrázok 12 Faktory dispozičnej moci záujmových združení  

1.6.3.1 Stratégie a taktiky záujmových združení 

Záujmové združenia v snahe ovplyvňovať politiku využívajú rôzne stratégie a taktiky. Stratégie 

určujú spôsob dosiahnutia cieľa, slúžia na ovplyvňovanie politík a zahŕňajú formovanie 

koalícií, poskytovanie informácií. Taktiky zahŕňajú postupnosť a načasovanie jednotlivých 

krokov, sú to konkrétne akcie uskutočňované záujmovými združeniami na podporu svojich 

politických preferencií. Patria sem komunikácia, ovplyvňovanie prostredníctvom lobovania

a ďalších foriem (Cubbage, O´laughlin, Bullock, 1993).  

Berry (1984) klasifikuje tri druhy taktík záujmových združení: priame (prezentácie, formálne 

právne úkony), nepriame (darovanie peňazí, vydávanie výsledkov výskumov, organizovanie 

verejných kampaní) a prostredníctvom členov združení (účasť na protestoch).  

Medzi stratégie a taktiky záujmových združení patrí lobistická práca, pričom kvalitné lobovanie 

v sebe musí zahŕňať dôveryhodnosť na prvý pohľad. Úspech ide zarovno s kompromisom, 

pričom je potrebné vytvárať závislosť a presvedčivo komunikovať. Medzi ďalšie stratégie 
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a taktiky patrí vyjednávanie s inými záujmovými združeniami, medzinárodné lobovanie, 

lobovanie členskej základne, práca s verejnosťou, protesty a konfrontácie (Krott, 2005).  

Ellefson (1992) na základe empirického výskumu vyjadril v percentách využívanie stratégií 

a taktík záujmových združení (Tabuľka 1). 

 
Tabuľka 1 Stratégie a taktiky záujmových združení 

Stratégie a taktiky Využitie v % 

Zúčastňovanie sa na parlamentných a vládnych zasadaniach 99 

Komunikácia s vládnymi činiteľmi a prezentácia názorov 98 

Neoficiálne stretnutia s vládnymi činiteľmi na schôdzkach, obedoch a 
spoločenských podujatiach 

95 

Vytváranie koalícií s ostatnými záujmovými skupinami 90 

Diskutovanie o politických alternatívach v tlači a médiách 86 

Konzultovanie s vládnymi činiteľmi kvôli plánovaniu legislatívnej 
stratégie 

85 

Pomoc vládnym činiteľom pri tvorbe legislatívy 85 

Sponzorovanie kampaní 84 

Rastúce lobovacie úsilie členskej základne 80 

Vplyvné kontakty v zákonodarných úradoch, inštitúciách, ktoré navrhujú 
zákony 

80 

Pomoc vládnym činiteľom pri navrhovaní usmernení, regulácií 
a pravidiel 

78 

Pomoc povereným výborom a komisiám 76 

Upozorňovanie zákonodarcov na dôsledky, ktoré môže  mať návrh 
zákona v ich oblasti 

75 

Podávanie žiadostí na súdny proces a zapájanie sa do súdnych sporov 72 

Finančné prispievanie na predvolebné kampane 58 

Pomáhanie vládnym činiteľom, ktorí potrebujú podporu 56 

Ovplyvňovanie rozhodnutí o obsadzovaní funkcií do verejných úradov 53 

Zverejňovanie návrhov volených kandidátov 44 

Vytváranie reklám v médiách o postojoch skupiny k jednotlivým 
problémom 

31 

Prispievanie prácou na predvolebných kampaniach 24 

Vypracovanie verejných vyhlásení o legislatívnych kandidátoch do 
úradov 

22 

Zúčastňovanie sa na demonštráciách a protestoch 20 

Zdroj: Ellefson, 1992 
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2 METODICKÁ ČASŤ 

 

Výskum bol založený na triangulácii metód, a to na kvalitatívnom výskume s využitím 

metódy dopytovania formou dotazníka, SWOT analýzy, analýzy dokumentov a databáz, 

metódy rozhovoru a workshopu s expertmi a na prípadových štúdiách na príklade zákona 

o lesoch a Programu rozvoja vidieka (obrázok 13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 13 Schéma metodického postupu 
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2.1 METÓDA DOPYTOVANIA  

 

Základnou metódou, ktorá sa využila na získanie empirických údajov o postojoch vlastníkov 

neštátnych lesov a ich vzťahu k združovaniu a záujmovým združeniam, bola metóda 

dopytovania s využitím dotazníka.  

Dotazník o neštátnych vlastníkoch lesa a ich združeniach bol zostavený na základe Olsonovej 

teórie kolektívnej akcie (Olson, 1965) a teórie vlastníckych práv. Celkovo pozostával zo 44 

otázok, ktoré boli rozdelené do dvoch okruhov. 

Vlastníci lesa, ich postoje motivácie a priority. Otázky v prvej časti dotazníka boli zamerané 

na základnú charakteristiku vlastníka (t.j. vek, vzdelanie, zamestnanie, bydlisko, vzdialenosť 

bydliska od lesomajetku) vrátane popisu jeho lesného majetku, spôsobu nadobudnutia majetku 

a jeho obhospodarovania. Cieľom tejto časti dotazníka bolo tiež zistiť motívy vlastniť les, 

očakávania vlastníkov od lesného majetku a vzťah k lesu.  

Postoje k združovaniu a práca združení. Druhá časť dotazníka sa týkala postojov vlastníkov 

lesa k združovania a ich motívov vstupu do združení. Respondenti mali možnosť ohodnotiť 

prácu združení. Cieľom bolo tiež identifikovať oblasti, v ktorých by mali združenia pôsobiť pri 

presadzovaní ich záujmov, postupy pri presadzovaní záujmov, problémy resp. oblasti, ktoré by 

mali združenia riešiť, ako aj služby, ktoré by mali združenia poskytovať pre svojich členov. 

Vyplnené dotazníky sa následne editovali do online formulára vytvoreného v aplikácii Adobe 

Forms Central (Adobe Systems Incorporated, 2013), ktorý umožnil spracovať údaje 

automaticky.  

 

2.2 SWOT ANALÝZA 

 

Základnou metódou, ktorá bola použitá na zisťovanie charakteristík záujmových združení 

vlastníkov lesa a ich politickej moci z pohľadu expertov a funkcionárov bola SWOT analýza. 

SWOT analýza je nástroj strategického plánovania, ktorý sa používa na hodnotenie silných 

a slabých stránok, príležitostí a hrozieb organizácie alebo projektu za účelom dosiahnuť určitý 

cieľ. Silné stránky predstavujú vnútorné vlastnosti, ktoré môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa, 

naopak slabé stránky sú vnútorné vlastnosti, ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa. Príležitosti 

predstavujú vonkajšie podmienky, ktoré môžu dopomôcť k dosiahnutiu cieľa a v neposlednom 

rade ohrozenia sú taktiež vonkajšie podmienky, ktoré môžu ale naopak sťažiť dosiahnutie cieľa 

(Jakubíková, 2008).  
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Cieľom formulovania SWOT analýzy je rozpracovať takú stratégiu, ktorá bude benefitovať z 

výhod príležitostí a prekonávať negatívne dopady rizík. Poznáme štyri varianty matice SWOT 

analýzy, ktoré uvádza Tabuľka 5. Tieto stratégie vychádzajú z analýzy vonkajšieho prostredia 

(hrozieb a príležitostí) a z analýzy vnútorného prostredia (slabostí a síl). 

Tabuľka 2 Matica syntézy analýzy výsledkov SWOT 

              Interné 

prostredie  

Externé  

Prostredie 

Silné stránky 

„S“ 

Slabé stránky 

„W“ 

Príležitosti 

„O“ 

Stratégia SO 

využiť silné stránky na 

získanie výhody 

Stratégia WO prekonať 

slabiny využitím príležitostí 

Hrozby 

„T“ 

Stratégia ST  

využiť silné stránky na 

obranu proti hrozbám 

Stratégia WT minimalizovať 

náklady a čeliť hrozbám 

Zdroj: Koontz, Weihrich, 1993; Dědina, Cejthamr, 2005 

Stratégia SO je najatraktívnejším strategickým variantom. Vnútorné silné stránky možno 

využiť na realizáciu vonkajších príležitostí, čo je najideálnejší prípad zo všetkých štyroch. 

Môže si ju zvoliť podnik, organizácia alebo projekt, v ktorom prevažujú sily nad slabosťami a 

príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na svoju veľkú silu je schopný využiť všetky ponúkajúce 

sa príležitosti.  

Stratégia ST je stratégiou silného subjektu, ktorý sa nachádza v nepriaznivom vonkajšom 

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, subjekt sa snaží o minimalizáciu vnútorných 

slabých stránok alebo rozvoj chýbajúcich silných stránok. 

Stratégia WT je defenzívna stratégia a zároveň najhorším scenárom zo všetkých stratégií. 

Existuje tu veľa slabých stránok subjektu a navyše sa nachádza v neatraktívnom vonkajšom 

prostredí. Na zlepšenie situácie sa musia znižovať vnútorné slabé stránky s cieľom zabránenia 

vonkajším ohrozeniam (Sakál et al., 2007).  
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SWOT analýza pre zistenie charakteristík záujmových združení vlastníkov lesa a ich politickej 

moci bola prvotne vytvorená skupinou expertov, ktorú tvorili riešitelia projektu VYNALES. 

Expertmi vytvorená SWOT analýza bola adresovaná bývalým a terajším funkcionárom 

záujmových združení vlastníkov lesa. S funkcionármi združení vlastníkov lesov bola využitá 

metóda rozhovoru. Funkcionári mali možnosť pri každom tvrdení, ktoré obsahovala pôvodná 

SWOT analýza, vyjadriť svoj súhlas (súhlasím – nesúhlasím) a taktiež doplniť zdôvodnenie 

svojho stanoviska.  

 

2.3 ANALÝZA DOKUMENTOV 

 

Analýza dokumentov sa zakladá na porozumení a interpretácii dokumentov založených na 

individuálnej skúsenosti a postrehu výskumníka. To na jednej strane umožňuje ísť hlboko do 

sociálnej alebo psychologickej podstaty dokumentu, na druhej strane to však nesie možnosť 

značného subjektívneho skreslenia. Podľa Früha (1991) má analýza dokumentov nasledovné 

výhody: 

- analýza dokumentov umožňuje získať výpovede o politických aktéroch, ktorí už nie sú 

zastihnuteľní, 

- výskumník nie je v takej miere odkázaný na spoluprácu aktérov ako pri iných metódach 

(rozhovor), 

- časový faktor nie je najdôležitejšou premennou vo výskumnom projekte, pretože nie je 

viazaný na termíny, 

- výskumný objekt sa nemení počas výskumu, 

- výskum je ľubovoľne reprodukovateľný alebo opakovateľný s modifikovanými 

analytickými nástrojmi  na tom istom objekte, 

- analýza dokumentov je spravidla lacnejšia ako ostatné metódy zbierania dát. 

V rámci analýzy dokumentov bolo potrebné vyčleniť tie informácie, ktoré k uvedeným cieľom 

majú vzťah. Analýza bola zameraná na okolnosti vzniku dokumentu, pričom boli použité aj iné 

ako zdrojové dokumenty (tlačové správy, správy z rokovaní, interné dokumenty a pod). Na 

utvorenie si celkového pohľadu a kontextu vzniku dokumentu a zapájaní sa združení vlastníkov 

lesov bolo potrebné vonkajšiu analýzu dokumentov doplniť rozhovormi s expertmi.  
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2.4 ŠTANDARDIZOVANÝ ROZHOVOR 

 

Rozhovor patrí medzi najnáročnejšie a súčasne najvýhodnejšie nástroje kvalitatívneho 

výskumu (Denzin, Lincoln, 1994). Metóda rozhovoru je založená na priamej verbálnej 

komunikácii medzi výskumníkom a respondentom alebo viacerými respondentmi s cieľom 

získať určité informácie.  

Hlavné znaky rozhovoru sú základná téza, výber okruhu respondentov, technika kladenia 

otázok a vyhodnotenie informácií. Základná téza je dôležitá charakteristika tejto metódy, 

nakoľko dáva rozhovoru štruktúru, avšak ponecháva výskumníkovi možnosť viesť rozhovor 

podľa svojich predstáv.  

Po formálnej stránke rozlišuje viacero autorov (Gavora, 1999; Dunn, 2000) tri typy rozhovorov: 

neštruktúrovaný, štruktúrovaný a pološtruktúrovaný. Neštruktúrovaný rozhovor prebieha 

pružnejšie, výskumník si musí pripraviť základné okruhy otázok, ktoré bude klásť a nemusí sa 

pri tom pridržiavať žiadnej schémy. Štruktúrovaný rozhovor prebieha podľa vopred 

stanovených otázok, ich poradie a znenie je presne určené a alternatívne odpovede sú vopred 

pripravené. Výsledky sú ľahko spracovateľné, ale miera poznatkov je pomerne nízka. 

Pološtruktúrovaný rozhovor ponúka respondentovi alternatívne odpovede, ale výskumník 

kladie doplňujúce a upresňujúce otázky. 

Dôležitou súčasťou rozhovoru je výber respondentov. Pri rozhovoroch boli za expertov 

považovaní aktéri združení vlastníkov lesov, ktorí sa zapájali do procesu tvorby zákona o lesoch 

a Programu rozvoja vidieka. Na rozhovory boli použité individuálne pološtruktúrované 

rozhovory s vopred štandardizovanými otázkami. 

Analýza dokumentov a metóda rozhovoru boli vybrané s cieľom analyzovať názory 

funkcionárov združení vlastníkov lesov na faktory politickej moci. Analyzovali sme primárne 

a sekundárne legislatívne alebo strategické dokumenty, internetové stránky združení vlastníkov 

lesov, výročné správy a pod. Identifikovali sme všetky združenia vlastníkov lesov a ich 

predošlých a súčasných funkcionárov, ktorých bolo spolu 20. 13 funkcionárov súhlasilo 

s rozhovorom. Otázky boli odvodené z teórie o politickej moci združení a navrhnuté skupinou 

expertov, ktorá pozostávala z riešiteľov projektu VYNALES (Národné lesnícke centrum, 

Technická univerzita vo Zvolene). Otázky boli prezentované na odbornom seminári, ktorý 

organizovalo Národné lesnícke centrum, kde sa lesnícki aktéri (výskumníci, funkcionári 

združení vlastníkov lesov, štátna správa) mohli k daným otázkam vyjadriť. Neskôr boli otázky 
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prehodnotené a preformulované. Rozhovory boli prepísané a vyhlásenia boli priradené 

k navrhnutým faktorom politickej moci.  

 

Tabuľka 3 Dátum rozhovorov s funkcionármi združení 

Funkcionári Združenie Dátum 
rozhovoru 

F1 Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných 
lesov Banskobystrického kraja 

4. 10. 2013 

F2 Združenie obecných lesov 7. 10. 2013 
F3 Združenie obecných lesov 9. 10. 2013 
F4 Únia diecéznych lesov 11. 10. 2013 
F5 Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych 

lesov 
12. 10. 2013 

F6 Šarišsko-Zemplínske združenie vlastníkov neštátnych 
lesov 

14. 10. 2013 

F7 Liptovsko-Tatranské regionálne združenie vlastníkov 
lesov 

14. 10. 2013 

F8 Slovenská spoločnosť urbárov a iných spoločenstiev 
Žilina 

16. 10. 2013 

F9 Turčianske regionálne združenie vlastníkov lesov 18. 10. 2013 
F10 Okresné združenie neštátnych lesov Kysucké Nové 

Mesto 
21. 10. 2013 

F11 Združenie trenčianskych vlastníkov neštátnych lesov 
Trenčín 

22. 10. 2013 

F12 Regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov Spiš 25. 10. 2013 
F13 Združenie vlastníkov neštátnych lesov Orava 27. 10. 2013 

 

2.5 METÓDA PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE 

 

Všeobecná definícia prípadovej štúdie hovorí, že ide o intenzívne štúdium jedného prípadu, 

teda jednej situácie, jedného človeka, jedného problému. Prípadová štúdia je metóda 

kvalitatívna, pretože dokáže dokonale splniť základné ciele kvalitatívneho výskumu, tým že 

skúma súčasné fenomény do ich hĺbky v ich skutočnom kontexte, najmä v prípadoch, kedy nie 

sú hranice medzi fenoménom a jeho kontextom úplne jasné (Yin, 2009). 

Prípadové štúdie detailne opisujú alebo rozoberajú jeden alebo niekoľko málo prípadov z praxe. 

Jedná sa o skúmanie vopred zvoleného javu, v rámci jeho reálneho kontextu. Prípadová štúdia 

má primárne deskriptívny cieľ: usiluje o zachytenie zložitosti prípadu, jeho komplexnosti, 

opisuje vzťahy v ich celistvosti. Môže však byť aj explanačná: odhaliť skryté súvislosti a 

vysvetliť príčiny konkrétnych javov. V závere sa skúmaný prípad začleňuje do širších 
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súvislostí, môže sa tiež porovnať s inými prípadmi. Podstatou je predpoklad, že dôkladným 

preskúmaním jedného prípadu lepšie porozumieme iným podobným prípadom (Hendl, 2005). 

Podľa Yina (2009) má výskum pomocou prípadovej štúdie nasledovné fázy: určenie výskumnej 

otázky, výber prípadu, určenie metód zberu a analýzy údajov, príprava zberu údajov, zber 

údajov, analýza a interpretácia údajov a publikácie výsledkov.  

Pre prípadovú štúdiu sú vhodné viac kvalitatívne metódy a techniky (najmä analýza 

dokumentov, zúčastnené pozorovanie, interview a pod.) než metódy štatistické, aj keď aj tie sú 

v menšej miere využívané (Hendl, 2005).  

V rámci nášho výskumu boli vypracované dve prípadové štúdie a to prípadová štúdia na 

príklade zákona o lesoch a prípadová štúdia na príklade Programu rozvoja vidieka. Na základe 

prípadových štúdií bolo možné analyzovať vplyv združení vlastníkov lesa na politiky 

relevantné pre lesníctvo a ich zapájanie a podieľanie sa na tvorbe daného zákona a dokumentu. 

Uvedené prípadové štúdie boli vypracované z pohľadu zástupcov združení vlastníkov 

neštátnych lesov a iných aktérov, ktorí sa zapájali do procesu. 

 

2.6 WORKSHOP 

 

V rámci projektu VYNALES bolo od začiatku dôležité využívať participatívne metódy 

riešenia. Na základe zmlúv s odberateľmi výskumu sme sa zaviazali konzultovať výsledky 

a získavať spätnú väzbu,  ktorá nás posunie vo výskume. Počas trvania výskumu sa uskutočnilo 

niekoľko stretnutí formou workshopov. Išlo o neformálne spoločné vzdelávanie výskumníkov, 

odberateľov výskumu a ďalších skupín expertov s cieľom pomocou vlastných skúseností 

a znalostí nájsť výstupy, ktoré budú užitočné a využiteľné v ďalšom výskume, alebo priamo 

v praxi. Použité interaktívne metódy (práca v skupinách, riešenie spoločného problému, 

brainstorming) za pomoci vizualizácie problému (prezentácie, postre, mapy) pomohli 

zdokonaliť SWOT analýzu expertov pred jej rozoslaním funkcionárom záujmových združení 

vlastníkov lesa, identifikovať význam faktorov moci, alebo formulovať odporúčania pre štátnu 

správu a záujmové združenia vlastníkov lesov. Riešitelia projektu VYNALES zohrali úlohu 

moderátorov a facilitátorov workshopu a následne vykonali syntézu získaných informácií. 
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3 VÝSLEDKOVÁ ČASŤ 

 
3.1 CHARAKTERISTIKA NEŠTÁTNEHO LESNÍCKEHO SEKTORA NA SLOVENSKU  

 
Vlastnícka štruktúra lesov na Slovensku sa v priebehu minulého storočia významne menila ako 

dôsledok mnohých spoločenských, politických a ekonomických zmien na našom území. 

Jedným z významných faktorov, ktorý zásadne ovplyvnil vývoj v oblasti vlastníckych 

a užívacích vzťahov v lesnom hospodárstve SR bol reštitučný proces, ktorý vytvoril priestor 

pre vlastníkov lesov, požiadať o prinavrátenie vlastníckych práv k lesným pozemkom. Zrušil 

sa tak monopol štátnych organizácií tohto odvetvia a došlo k obnoveniu neštátneho sektora.  

Súčasná štruktúra vlastníctva a užívania lesov SR je uvedená v tabuľkách 4 a 5 a vyplýva 

z registra vlastníkov a obhospodarovateľov lesov. V roku 2014 bolo vo vlastníctve štátu 

776 854 ha (t.j. 40%) porastovej pôdy. Neštátne subjekty LH vlastnia 837 569 ha porastovej 

pôdy, čo predstavuje 43,13% z celkovej výmery lesov na Slovensku. Z tabuľky 5 je však 

zrejmé, že nie všetky pozemky vo vlastníctve neštátnych subjektov, tieto subjekty aj 

obhospodarujú. Táto skutočnosť je spôsobená aj neukončeným procesom transformácie 

vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom. 

Neštátne subjekty LH vlastnia a obhospodarujú lesy súkromné, spoločenstevné, cirkevné, 

obecné a poľnohospodárskych družstiev. Právnu a organizačnú formu subjektov v neštátnom 

sektore tvoria pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou, spoločnosti s ručením 

obmedzeným, akciové spoločnosti, fyzické osoby zaregistrované na podnikanie alebo bez 

registrácie, ale aj osobitné útvary (hospodárske, príspevkové) obcí.  

 

Tabuľka 4 Štruktúra vlastníctva lesov v SR k 31.12. 2014 

výmera  

druh vlastníctva 

štátne  súkromné spoločen-

stevné 

cirkevné poľnohosp. 

družstvá 

obecné neštátne 

spolu 

neznáme 

porastová 

pôda 

ha 776 854 205 572 406 730 50 166 5 072 170 029 837 569 327 569 

% 40,00 10,59 20,94 2,58 0,26 8,76 43,13 16,87 

FAWS1 
ha 711 900 192 483 365 516 47 708 4 257 157 234 767 198 311 063 

% 39,77 10,75 20,42 2,67 0,24 8,78 42,86 17,38 

Zdroj: Súhrnné informácie o stave lesa na Slovensku, NLC-ÚLZI, 2014 

 

                                                           
1 Forest Available for Wood Supply – výmera lesov vhodných pre dodávky dreva 
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Výmera lesov v neštátnom sektore, ktoré nie sú výrazne ovplyvnené environmentálnymi, 

právnymi a ekonomickými obmedzeniami je 767 198 ha. Z celkovej výmery porastovej pôdy 

vo vlastníctve neštátnych subjektov je vhodných pre dodávky dreva viac ako 90%. 

Ako uvádzajú prehľadové tabuľky o štruktúre vlastníctva a obhospodarovania lesov SR, proces 

usporiadania vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom podľa platných reštitučných 

zákonov prebieha aj naďalej. V sledovanom období bolo na Slovensku 327 569 ha porastovej 

pôdy (t.j. 16,87%) tzv. neznámych vlastníkov. Táto výmera pozostáva z lesných pozemkov vo 

vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré si svoje práva u povinných osôb uplatnili a sú 

v riešení, ďalej z lesných pozemkov vo vlastníctve neznámych fyzických osôb, fyzických osôb, 

ktorých pobyt nie je známy a osôb, ktoré si svoje práva doteraz neuplatnili. Najvyšší podiel 

neodovzdaných lesov je v súkromnom vlastníctve, ide predovšetkým o lesné pozemky 

charakteristické drobným individuálnych vlastníctvom resp. podielovým spoluvlastníctvom, 

ktoré nie je možné v teréne identifikovať (Správa o transformácii vlastníckych a užívacích 

vzťahov v LH, 2015) 

 

Tabuľka 5 Štruktúra obhospodarovania lesov podľa druhu vlastníctva v SR k 31.12.2014 

výmera  

druh vlastníctva 

štátne  súkromné spoločen-

stevné 

cirkevné poľnohosp. 

družstvá 

obecné neznáme 

lesy obhospodarované  

vlastníkom 
ha 762 286 98 428 371 908 22 681 2 918 128 185 - 

lesy obhospodarované  

iným subjektom 
ha 14 568 107 144 34 822 27 485 2 154 41 844 327 569 

Zdroj: Súhrnné informácie o stave lesa na Slovensku, NLC-ÚLZI, 2014 

 

Na jednej strane sú tieto lesy a ich majitelia ovplyvňované rôznymi spoločenskými, 

ekonomickými a politickými vplyvmi, s ktorými sa musia vysporiadať. Na druhej strane aj 

neštátne subjekty lesného hospodárstva SR majú záujem o presadzovanie svojich požiadaviek 

smerom k lesníckej politike, ale aj iným politikám súvisiacich s lesníctvom (napr. politika 

rozvoja vidieka). 

Po politických a spoločenských zmenách v roku 1989, začali vznikať v lesnom hospodárstve 

rôzne organizácie a záujmové skupiny prezentujúce názory vlastníkov a obhospodarovateľov 

lesov. Jedným typom záujmových skupín v lesníctve sú združenia vlastníkov lesov. Tieto 
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združenia združujú rôzne typy neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov (napr. súkromní 

vlastníci, obecní vlastníci, vlastníci spoločenstevných lesov, správcovia cirkevných majetkov) 

a podľa teritoriálneho dosahu pôsobia na regionálnej alebo národnej úrovni.  

V súčasnosti aktívne pôsobia na Slovensku štyri najväčšie združenia vlastníkov lesov: Únia 

regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov (ÚRZVNLS), Združenie vlastníkov 

spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja (ZVSSL BBK), Združenie 

obecných lesov (ZOL) a Únia diecéznych lesov (ÚDSL). Vrcholovým orgánom, ktorý zastrešuje 

a spája uvedené združenia vlastníkov neštátnych lesov na Slovensku je Rada združení 

vlastníkov neštátnych lesov Slovenska (RZVNL). Okrem uvedených združení existujú na 

regionálnej úrovni aj ďalšie združenia vlastníkov lesov, ktoré nespadajú pod menované 

organizácie a pôsobia samostatne 

Väčšina z týchto združení bola založená za účelom riešenia spoločných problémov spojených 

s reštitúciami lesného majetku. V súčasnosti je základným poslaním združení vlastníkov lesa 

ovplyvňovanie lesníckej politiky, podpora diskusie a formulácie spoločných záujmov, ich 

presadzovanie a vzdelávanie svojich členov. Združenia vlastníkov lesov plnia aj ďalšie 

špecifické úlohy podľa záujmov svojich členov (Tabuľka 6 a 7).  

Združenia vlastníkov neštátnych lesov na Slovensku v súčasnosti reprezentujú majiteľov 

približne 600 tis. ha lesov. Stále však existuje skupina neštátnych vlastníkov lesov s výmerou 

približne 275 tis. ha (t.j. 33% výmery neštátnych lesov), ktorí nie sú členmi žiadnych 

záujmových združení neštátnych vlastníkov lesov. 
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3.1.1 Štruktúra súkromných vlastníkov lesov, ich priority, motívy, postoje a ciele 
 

Problematika štruktúry vlastníckych vzťahov k lesným pozemkom je v súčasnosti jednou 

z dôležitých otázok lesníckej politiky a legislatívy, rovnako ako aj lesníckej praxe. V období 

sociálno-ekonomickej transformácie došlo na Slovensku po roku 1989 k zásadným zmenám 

v oblasti vlastníckych a užívacích vzťahov v lesnom hospodárstve. Inštitucionálne zmeny a 

usporiadanie vlastníckych práv sa vo všeobecnosti prejavovali v podpore súkromnej formy 

vlastníctva. 

Problematika vlastníckych práv k lesom sa týka množstva fyzických a právnických osôb, ktorí 

sú v súčasnosti vlastníkmi, resp. užívateľmi lesných pozemkov. V rámci riešenia projektu 

VYNALES sme sa zamerali na súkromných vlastníkov lesa s cieľom zistiť ich štruktúru, 

postoje, motívy, priority a ich vzťah k záujmovým združeniam vlastníkov lesov.  

 

Štruktúra súkromných vlastníkov lesov 

 

Kvôli pretrvávajúcim problémom so spresnením registra vlastníkov a obhospodarovateľov 

lesov sme pri klasifikácii vlastníkov využili databázu odovzdaných lesov, ktorú spravuje 

Národné lesnícke centrum - Ústav lesných zdrojov  a informatiky (NLC-ÚLZI). Databáza 

obsahovala 8737 záznamov o vlastníkoch, ktorým boli odovzdané lesné pozemky v období 

rokov 1992-2014.  

Vlastníci lesa boli zatriedení do dvoch skupín: súkromní vlastníci - fyzické osoby a neštátni 

vlastníci - právnické osoby. Podľa záznamov z databázy o odovzdaných lesných pozemkoch je 

vo vlastníctve súkromných vlastníkov 62 241,69 ha lesov, pričom priemerná výmera lesného 

pozemku súkromných vlastníkov je 11,41 ha (Tabuľka 8).  

V rámci prvej skupiny vlastníkov (súkromní vlastníci – fyzické osoby) boli vytvorené tri 

kategórie. Prvou kategóriou sú individuálni vlastníci. Ide o skupinu lesomajiteľov, ktorí sú 

jedinými, 100%-nými vlastníkmi lesných pozemkov. Do kategórie spoluvlastníkov boli 

zaradení lesomajitelia, ktorí vlastnia lesný pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb. Tretia 

kategória predstavuje špecifickú formu spoluvlastníctva súkromných vlastníkov a štátu (v 

niektorých záznamoch sa okrem fyzických osôb uvádzal ako jeden zo spoluvlastníkov aj štát 

zastúpený Slovenským pozemkovým fondom). 
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Tabuľka 8 Štruktúra súkromných vlastníkov lesov 

Vlastník Počet Celková výmera 
[ha] 

Priemerná výmera 
[ha] 

individuálni vlastníci, z toho: 2 863 21 851,54 7,63 
     muži 1 843 15 641,22 8,49 
     ženy 1 020 6 210,32 6,09 
spoluvlastníci 2 518 38 782,54 16,03 
súkromní vlastníci spolu so 
SPF 72 1 607,61 22,33 

celkom 5 453 62 241,69 11,41 

Zdroj: Databáza odovzdaných lesných pozemkov, NLC-ÚLZI, 2015  

 

Najväčší podiel (62,3 %) z celkovej výmery lesných pozemkov súkromných vlastníkov je 

v spoluvlastníctve viacerých lesomajiteľov (obrázok 14). Celková výmera lesov v kategórii 

spoluvlastníkov je 38 782,54 ha a priemerná veľkosť lesomajetku predstavuje 16,03 ha. Treba 

poznamenať, že v rámci tejto kategórie sa v mnohých prípadoch jeden lesný pozemok nachádza 

v spoluvlastníctve 15-30-tich osôb. V niektorých prípadoch je počet spoluvlastníkov ešte vyšší, 

čo je dôsledkom používaného dedičského modelu, podľa ktorého sa dedičom a následne 

vlastníkom pozemku stáva každý potomok.  

Vo vlastníctve individuálnych vlastníkov je 35,1 % výmery lesných pozemkov (t.j. 21 851,54 

ha). Priemerná veľkosť lesomajetku v tejto kategórii predstavuje 7,63 ha. Oficiálne údaje 

rezortnej štatistiky však uvádzajú priemernú výmeru lesného majetku individuálnych 

vlastníkov len 2,8 ha. Tento rozdiel je spôsobený predovšetkým tým, že databáza odovzdaných 

lesov nezahŕňa všetkých neštátnych lesomajiteľov, najmä veľký počet drobných vlastníkov 

lesných pozemkov veľmi malých výmer. 
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Obrázok 144 Percentuálne rozdelenie lesných pozemkov podľa  jednotlivých kategórií 

súkromných vlastníkov lesov 

Z celkového počtu 2863 individuálnych vlastníkov lesov je 1843 mužov (t.j. 64 %) a 1020 žien 

(t.j. 36 %). Muži vlastnia lesné pozemky o výmere 15 641,22 ha, čo predstavuje približne 71% 

lesov vo vlastníctve individuálnych vlastníkov. Pri porovnaní priemernej výmery lesných 

pozemkov podľa pohlavia lesomajiteľov je lesomajetok vo vlastníctve žien menší o 2,4 ha. 

Zvyšných 2,6% (t.j. 1 607,61 ha) lesov je v spoluvlastníctve súkromných vlastníkov a štátu, 

pričom priemerná výmera pozemku v tejto kategórii dosahuje 22,33 ha. 

Percentuálne rozdelenie súkromných vlastníkov lesa podľa veľkostných tried znázorňuje 

obrázok 15. Najväčší podiel súkromných vlastníkov lesa (39,8%) vlastní lesný majetok 

s výmerou 1 až 5 ha. Nezanedbateľnú skupinu súkromných lesomajiteľov (34,3%) tvoria drobní 

vlastníci, ktorých veľkosť lesných pozemkov neprekračuje 1 ha. Len 2,1 % súkromných 

vlastníkov lesa vlastní lesný pozemok s výmerou väčšou než 100 ha, pričom výmera 

najväčšieho lesomajetku v tejto skupine vlastníkov dosahuje 2137,91 ha.  

 

 

35,1%

62,3%

2,6%

individuálni vlastníci
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Obrázok 15 Percentuálne rozdelenie súkromných vlastníkov lesa podľa veľkostných tried 

 

Na základe analýzy databázových údajov možno konštatovať, že súkromné vlastníctvo lesov 

na Slovensku je značne rozdrobené, charakteristické veľkým počtom drobných vlastníkov, resp. 

vysokým počtom spoluvlastníkov jednej nehnuteľnosti, čo je dôsledkom dedičských 

a reštitučných procesov. Fragmentácia súkromného vlastníctva lesov vedie k zvýšeným 

nákladom pri obhospodarovaní lesov a poskytovaní ich ďalších funkcií, a je tak prekážkou 

efektívneho hospodárenia na lesnej pôde. Východiskom uvedených problémov je napríklad 

zdokonalenie legislatívnych obmedzení a zamedzení ďalšieho drobenia pozemkov 

a spoluvlastníckych podielov k lesným pozemkom, ako aj združovanie vlastníkov a spájanie 

pozemkov do ekonomicky efektívnejších celkov.  

 

3.1.2 Priority, motívy postoje a ciele súkromných vlastníkov lesov 
 

Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu možno konštatovať, že typickým príkladom 

súkromného vlastníka lesa je muž, dôchodca, bývajúci v obci do 2000 obyvateľov s úplným 

stredoškolským vzdelaním, ale mimo lesníckeho odboru (Tabuľka 9). Lesný majetok zdedil, 

vlastní ho v spoluvlastníctve podielnikov a obhospodaruje ho prostredníctvom spoločenstva 

súkromných vlastníkov lesov (Tabuľka 10). 
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Tabuľka 9 Základné charakteristiky oslovených súkromných vlastníkov lesa 

 Charakteristika  % 

pohlavie muži  90 

ženy  10 

priemerný vek 53 rokov   

bydlisko (veľkosť obce) 

do 199 obyvateľov  6 

200-499 obyvateľov  13 

500-999 obyvateľov  20 

1000-1999 obyvateľov  22 

2000 -4999 obyvateľov  17 

5000-9999 obyvateľov  9 

10000-19999 obyvateľov  4 

20000-49999 obyvateľov  7 

nad 50 tis. obyvateľov  2 

zamestnanie 

súkromne hospodáriaci roľník  2 

robotník  9 

administratívny zamestnanec 12 

riadiaci zamestnanec 19 

živnostník  15 

študent  3 

dôchodca  34 

nezamestnaný  2 

iné  4 

vzdelanie 

základné 3 

nižšie odborné bez maturity 10 

stredné odborné s maturitou 46 

vysokoškolské I. stupeň 9 

vysokoškolské II. stupeň 32 

vzdelanie v oblasti lesníctva 

nie 32 

absolvent lesníckeho učilišťa 2 

absolvent strednej lesníckej školy 16 

vysokoškolské vzdelanie lesnícke smeru 20 

osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti 

nie 80 

odborná spôsobilosť na činnosti s lesným reprodukčným 
materiálom 

5 

odborný lesný hospodár 19 
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Tabuľka 10 Základné charakteristiky lesného majetku oslovených vlastníkov neštátnych lesov 

Charakteristika lesného majetku % 

okres, v ktorom sa nachádza lesný majetok 

Zvolen 8 

Liptovský Mikuláš  7 

Žilina  7 

Brezno 5 

Trenčín 5 

Rimavská Sobota 5 

Rožňava 5 

Ružomberok  4 

Detva 3 

Ilava 3 

ďalšie okresy 48 

priemerná vzdialenosť lesného majetku od 
bydliska vlastníka 

20 km 
  

vlastnícky podiel 100%-ný vlastník 15 

menej ako 100% 85 

typ spoluvlastníctva 

bezpodielové spoluvlastníctvo s 
manželom/manželkou 2 

spoluvlastníctvo podielnikov (pozemkové 
spoločenstvo) 84 

podielové spoluvlastníctvo s rodinnými 
príslušníkmi 9 

iné 5 

      

priemerná veľkosť lesného majetku 
610,93 ha   

spôsob nadobudnutia lesného majetku 

kúpa 12 

darovanie 4 

dedičstvo 63 

reštitúcia 14 

iné 8 

spôsob obhospodarovania lesného majetku 

obhospodarovanie štátnymi lesmi 4 

prenajímanie súkromnej spoločnosti 7 

hospodárenie v spoločenstve 72 

samostatné hospodárenie 14 

iné 3 
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Vlastníci lesa majú rôzne ciele a očakávania od svojho lesného majetku. Z výsledkov 

dotazníkového prieskumu vyplynulo, že súkromní vlastníci lesa očakávajú od svojho lesného 

majetku predovšetkým dlhodobý ekonomický efekt vo forme uloženého kapitálu (50%), ale nie 

je im ľahostajná ani otázka zachovania prírodných hodnôt napr. v zmysle ochrany prírody, či 

prostredia pre lesnú zver. Pre 13% respondentov je tiež dôležité zachovanie lesného majetku 

pre ďalšie generácie (obrázok 16). 

 

 

Obrázok 16 Odpovede na otázku: Čo očakávate od svojho lesného majetku? 

 

Väčšina opýtaných súkromných vlastníkov (75%) trávi svoj čas v lese pomerne často, t.j. aspoň 

jeden krát do týždňa, predovšetkým za účelom kontroly svojho lesomajetku (58%). Viac ako 

tretina vlastníkov tiež uviedla, že pracuje v lese ako lesník. Ďalšími dôvodmi návštevy 

lesomajetku je tiež poľovníctvo (40%), rekreácia (31%), ako aj zber lesných plodov (24%) 

(obrázok 17). 
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Obrázok 17 Odpovede na otázku: Za akým účelom chodíte do lesa? 

 

Z výsledkov dotazníkového prieskumu ďalej vyplynulo, že súkromní vlastníci lesa a ich 

spoločenstvá sa starajú o lesný majetok pomerne dobre (obrázok 18). 

 

 

Obrázok 18 Odpovede na otázku: Ako sa podľa Vášho názoru starajú vlastníci a ich 

spoločenstvá o lesný majetok? 

 

Väčšina oslovených majiteľov lesa (79%) je so svojím lesným majetkom spokojná z hľadiska 

toho čo od neho očakávajú. Len dvaja respondenti uviedli, že chcú les predať. Približne 

polovica oslovených lesomajiteľov (53%) plánuje lesný majetok prenechať svojim deťom, 

prípadne iným rodinným príslušníkom (12%). Prikúpiť les a rozšíriť tak svoj lesomajetok má 

záujem 29% oslovených vlastníkov (obrázok 19). 
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Obrázok 19 Odpovede na otázku: Aký máte plán s Vaším lesným majetkom do budúcnosti? 
 

3.1.3 Postoje k združovaniu, práca združení 
 

Vlastníci lesa sú organizovaní v rôznych záujmových združeniach. Dôvody, pre ktoré sa 

vlastníci lesa rozhodujú stať sa členom takýchto združení sú rôzne. Na základe výsledkov 

realizovaného dotazníkového prieskumu vo vybraných regiónoch Slovenska možno 

konštatovať, že hlavným dôvodom združovania je snaha presadiť záujmy vlastníkov lesov, 

spoločná hodnotová orientácia s inými členmi združenia, ako aj dôvera k zakladateľom 

a funkcionárom združenia (obrázok 20). 
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Obrázok 20 Odpovede na otázku: Ak ste členom združenia neštátnych vlastníkov lesov, čo bol 

dôvod, že ste sa ním stali? 
 
Členstvo v združeniach vlastníkov lesov na Slovensku je dobrovoľné a lesomajitelia vstupujú 

do združení len na základe ich motivácie. V súvislosti s otázkou väčšej inštitucionalizácie 

súkromných vlastníkov lesov sa respondenti vyjadrovali k možnosti povinného členstva 

v jednom centrálnom združení. Vo výsledkoch prieskumu sa preukázala ambivalentnosť 

názorov na zavedenie povinného členstva vyplývajúceho zo zákona (obrázok 21). S povinným 

členstvom by súhlasilo len 29% opýtaných súkromných vlastníkov lesa. Približne polovica 
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respondentov (51%) vyjadrila nesúhlasné stanovisko k zákonom definovanej povinnosti 

členstva v jednom centrálnom združení a zvyšných 20% oslovených lesomajiteľov sa k danej 

otázke nevedelo vyjadriť.  

Vo vzťahu k danej otázke sa však 39% respondentov vyjadrilo, že povinné členstvo v združení 

by zvýšilo politickú silu súkromných vlastníkov lesa.  

 

 

Obrázok 21 Odpovede na otázku: Čo si myslíte o možnosti povinného členstva v jednom 

centrálnom združení (komorového typu) pre všetkých vlastníkov lesa zo zákona? 

 

V súvislosti s predchádzajúcou otázkou je zaujímavé porovnanie názorov vo vzťahu 

k vybudovaniu jednej spoločnej inštitúcie zastupujúcej vlastníkov lesov. Vybudovanie 

centrálnej celonárodnej organizácie, ktorá by reprezentovala spoločné záujmy súkromných 

vlastníkov lesov, by uvítala väčšina respondentov (67 %). Len 13% opýtaných vyjadrilo 

nesúhlasného stanovisko (obrázok 22). 

 

 

Obrázok 22 Odpovede na otázku: Myslíte si, že by mala na Slovensku existovať centrálna 

celonárodná inštitúcia zastupujúca súkromných vlastníkov lesov? 

 

Záujmové združenia vlastníkov lesov majú vo väčšine prípadov vo svojich stanovách mimo iné 

uvedenú aj úlohu reprezentovať záujmy vlastníkov lesov vo vzťahu k štátu a ďalším 

inštitúciám. Na základe hodnotenia respondentov možno konštatovať, že združenia zvládajú 

túto úlohu pomerne dobre (obrázok 23). Len 27% opýtaných vyjadrilo názor, že združenia 

prezentujú ich záujmy zle a 12% respondentov sa j danej otázke nevedelo vyjadriť.   

 



80 
 

 

Obrázok 23 Odpovede na otázku: Ako sú podľa Vás záujmy súkromných vlastníkov lesov na 

Slovensku prezentované prostredníctvom záujmových združení? 

 

Pri presadzovaní záujmov vlastníkov lesov by združenia mali využívať aj vzájomnú spoluprácu 

združení (64%) (obrázok 24). Spoločne by získali pozornosť štátu a mohli vyriešiť dôležité 

problémy v neštátnom lesníckom sektore. Výmena názorov a informácií by mohla dospieť 

k lepšiemu dosiahnutiu problémových otázok a cieľov. V súvislosti s prácou združení 

v jednotlivých oblastiach spolupráce sa oslovení vlastníci zhodli na tom, že združenia by mali 

v rámci presadzovania ich záujmov predovšetkým spolupracovať so štátnymi inštitúciami pri 

tvorbe legislatívy (90%). Za ďalšie dôležité oblasti spolupráce možno na základe výsledkov 

prieskumu považovať riešenie problémov v pozemkových úpravách (78%) a problémov 

s usporiadaním vlastníckych a užívacích práv podľa reštitučných zákonov (72%). Taktiež je 

potrebné, aby združenia vytvárali lepší obraz lesníctva v médiách (71%) a vytvárali pozitívny 

vzťah obyvateľstva k lesu, lesnému hospodárstvu, lesníkom a združeniam v oblasti lesného 

hospodárstva. Nie menej dôležitou oblasťou je zastupovanie záujmov vlastníkov lesov 

v medzinárodných organizáciách(64%). Posilňovanie medzinárodnej spolupráce napr. 

členstvom v Konfederácii európskych vlastníkov lesov (CEPF) prispieva k zlepšeniu výmeny 

informácií s medzinárodnými inštitúciami a možnosti lepšieho presadenia sa v politickom 

procese. 

S prácou združení v uvedených oblastiach je väčšina oslovených vlastníkov lesa nespokojná, 

resp. nevie prácu združení v určitých oblastiach posúdiť. V nadväznosti na jednotlivé oblasti 

presadzovania záujmov by združenia mali zlepšiť svoju prácu predovšetkým v oblasti 

spolupráce so štátnymi inštitúciami pri tvorbe legislatívy, ale aj v oblasti riešenia problémov 

s usporiadaním vlastníckych a užívacích práv a v pozemkových úpravách, ako aj v oblasti 

vytvárania lepšieho obrazu v médiách (obrázok 25). 

V ďalšej otázke v nadväznosti na prácu združení vlastníkov lesov mali možnosť respondenti 

uviesť aké oblasti by mali združenia riešiť. Výsledky prieskumu ukázali, že združenia by sa 
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mali zaoberať najmä zosúladením legislatívy (napr. zákona o lesoch a zákona o ochrane 

prírody) (82%) s čím súvisí aj riešenie kompetenčných sporov medzi lesníctvom a ochranou 

prírody a krajiny (76%). Podľa názoru opýtaných vlastníkov lesa by združenia mali taktiež 

hľadať možnosti získavania dotácií z verejných zdrojov (napr. štátneho rozpočtu) (81%), ako 

aj možnosti získavania finančnej podpory z eurofondov (81%). Značná časť oslovených 

vlastníkov lesa očakáva od združenia poskytovanie poradenských služieb (78%) pre svojich 

členov (obrázok 26). 
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Obrázok 24 Odpovede na otázku: V akých oblastiach by malo združenie vlastníkov lesov 

pôsobiť pri presadzovaní záujmov vlastníkov lesov? 
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Obrázok 25 Odpovede na otázku: Ako ste spokojný s presadzovaním záujmov v nasledovných 

oblastiach? 
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Obrázok 26 Odpovede na otázku: Ktoré z uvedených oblastí by malo združenie riešiť? 
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V súvislosti s postupom združení pri presadzovaní požiadaviek vlastníkov lesov možno na 

základe výsledkov prieskumu konštatovať, že združenia by mali predovšetkým presadzovať 

oprávnené požiadavky vlastníkov lesov na štátnych inštitúciách (91%) a spolupracovať s inými 

združeniami (74%). Viac ako polovica respondentov tiež vyjadrila názor, že združenia by mali 

pri presadzovaní ich požiadaviek pracovať s verejnosťou (67%), prezentovať sa v médiách 

(63%), ako aj organizovať osvetové akcie v oblasti LH pre širšiu verejnosť (61%). Naopak v 

otázke organizovania protestov petícií sa ukázala nejednotnosť názorov oslovených vlastníkov 

lesov (obrázok 27). 

 

Obrázok 27 Odpovede na otázku: Ako by malo združenie postupovať pri presadzovaní jeho 

záujmov? 
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Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu možno za hlavný nedostatok záujmových 

združení vlastníkov lesov pri presadzovaní záujmov svojich členov považovať nedostatok 

finančných zdrojov, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ich aktivít (obrázok 28). Nedostatok 

finančných prostriedkov sa tiež odráža v množstve a kvalite poskytovaných služieb pre členov 

združenia. Hlavným zdrojom finančných prostriedkov sú členské príspevkyo, ktoré musí každý 

člen zaplatiť každý rok v závislosti od veľkosti pozemku. Avšak v tejto súvislosti členovia 

združení paradoxne nesúhlasia so zvýšením členského príspevku (obrázok 21).  

 

 

Obrázok 28 Odpovede na otázku: V čom vidíte hlavné nedostatky pri presadzovaní záujmov 

vlastníkov lesov zo strany združenia? 
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Za dôležité oblasti súvisiace s lesníctvom, v ktorých by mali združenia presadzovať svoje 

záujmy možno považovať lesnícku politiku, ochranu prírody a krajiny, rozvoj vidieka, trvalo 

udržateľný rozvoj a regionálny rozvoj. Naopak otázne ostávajú oblasti inovačnej a energetickej 

politiky, ku ktorým sa väčšina respondentov nevedela vyjadriť. 

 

 

Obrázok 29 Odpovede na otázku:  V akých oblastiach súvisiacich s lesníctvom by sa malo 

združenie vlastníkov lesov snažiť presadiť svoje záujmy? 

 

Jedným z poslaní záujmových združení vlastníkov lesov je tiež poskytovanie služieb svojim 

členom, ich rozsah však závisí od finančnej situácie združenia. Na základe výsledkov 

prieskumu možno konštatovať, že najviac využívanou službou je poradenstvo (64%), 

prostredníctvom ktorého členovia môžu získať informácie z rôznych oblastí, napr. právnych, 

ekonomických, reštitučných, atď. Približne polovica opýtaných vlastníkov lesa tiež využíva 

služby ako poskytovanie informácií o dianí v lesníctve (52%) a vzdelávanie (47%) (obrázok 

30).  

V nadväznosti na poskytovanie služieb súvisiacich s hospodárením v lesoch, väčšina 

opýtaných vlastníkov lesa očakáva od združenia poskytovanie poradenstva v pestovaní lesa 

a ťažbe dreva (73%), právne poradenstvo (77%), podporu pri príprave projektov a žiadostí 

o podporu (76%). Väčšina respondentov (71%) by tiež uvítala od združenia poskytovanie 

informácií o trhu s drevom a cenách dreva (obrázok 31). 
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Obrázok 30 Odpovede na otázku: Aké služby regionálne združenia vlastníkov súkromných 

lesov ako jeho člen využívate? 



89 
 

 

Obrázok 31 Odpovede na otázku: Aké služby očakávate od združení vlastníkov v súvislosti s 

hospodárením v lesoch? 
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Čo sa týka členstva vlastníkov lesov v regionálnych združeniach, na základe dotazníkového 

prieskumu možno konštatovať, že prevažná časť oslovených vlastníkov lesa je s členstvom 

spokojná, resp. skôr spokojná než nespokojná (obrázok 32). Nespokojnosť s členstvom 

v regionálnom združení vyjadrilo 16 % respondentov a zvyšných 26% sa nevedelo vyjadriť 

k danej otázke.  

Napriek tomu, že väčšina opýtaných vyjadrila spokojnosť s členstvom v regionálnom združení 

len 29% respondentov uviedlo, že im v združení nič nechýba. V súvislosti s danou otázkou tiež 

možno povedať, že členom združení najviac chýba spoločná cenová politika (40%) a rozšírenie 

poskytovaných služieb (43%) (obrázok 33) .  

 

 

Obrázok 32 Odpovede na otázku: Ak ste členom regionálneho združenia vlastníkov 

súkromných lesov, ste s členstvom spokojný? 

 

Približne polovica oslovených vlastníkov lesa (49%) vyjadrila najväčšiu nespokojnosť len 

v oblasti presadzovania záujmov členov vo vzťahu k štátu (obrázok 34). Napriek tomu, že 

hlavný nedostatok pri presadzovaní záujmov vidia majitelia lesov v nedostatočných finančných 

zdrojoch na prácu združenia, so zvýšením členského príspevku nesúhlasí až 48% respondentov, 

ďalších 47% opýtaných sa nevedelo k danej otázke vyjadriť. 
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Obrázok 33 Odpovede na otázku: Čo Vám ako členovi regionálneho združenia vlastníkov 

súkromných lesov najviac chýba? 
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Obrázok 34 Odpovede na otázku: S čím ste ako člen regionálneho záujmového združenia 

vlastníkov súkromných lesov najviac nespokojný? 



93 
 

Realizovaný dotazníkový prieskum nesplnil, z hľadiska výberového súboru, očakávania 

o získaní údajov o vlastníkoch lesa a ich postojoch k združovaniu a práci ich záujmových 

združení. Aj keď výsledky prieskumu nemožno považovať za reprezentatívne, poskytujú 

zaujímavý pohľad na fungovanie a prácu združení vlastníkov neštátnych lesov z hľadiska ich 

členov.   

Vo výsledkoch prieskumu sa prejavila veľká diferencovanosť názorov, záujmov a cieľov 

oslovených vlastníkov lesa. Taktiež jednotlivé združenia vlastníkov lesov majú rôznorodé 

záujmy a ciele. Niektoré združenia sa zameriavajú skôr na získavanie finančných zdrojov napr. 

dotácií, iné sa zase prevažne orientujú na pomoc a poradenstvo v obhospodarovaní lesa a pod. 

Vzhľadom na to je pre združenia vlastníkov lesov náročné zastupovať záujmy všetkých 

lesomajiteľov.  

Vo výsledkoch dotazníkového prieskumu sa tiež vyskytuje vysoký podiel odpovedí typu 

„neviem“, čo možno odôvodniť stagnáciou, resp. zotrvávaním na zaužívaných zásadách 

a princípoch, nezáujmom vlastníkov lesov o prácu združení, prípadne nezáujmom 

respondentov prejaviť názor na fungovanie a prácu združení. 

 
3.2 VYBRANÉ POLITIKY VO VZŤAHU K NEŠTÁTNYM VLASTNÍKOM LESOV 

 

Združenia neštátnych vlastníkov lesov sa snažia ovplyvňovať najmä lesnícku politiku, pretože 

je to hlavná politika vo vzťahu k neštátnym vlastníkom lesov. Ako ďalšie politiky relevantné 

pre lesníctvo v rámci tohto projektu boli identifikované politika rozvoja vidieka a politika 

ochrany prírody a krajiny. Tieto politiky úzko súvisia s lesníctvom a výrazne ho ovplyvňujú. 

Rozvoj vidieka a lesníctvo spadajú pod jedno ministerstvo, a to Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka a ochrana prírody a krajiny pod Ministerstvo životného prostredia.  

Politika rozvoja vidieka je prepojená s veľkým počtom ďalších politík, ktoré sa určujú na úrovni 

EÚ. Slovensko, podobne ako iné nové členské krajiny EÚ majú výrazne zastúpené územia 

vidieckeho charakteru. Väčšia časť obyvateľov žije už v mestách, ale  rozlohou vidiecke územie 

nad mestským osídlením dominuje. Charakteristickou črtou európskych vidieckych oblastí je 

ich rôznorodosť pokiaľ ide o geografické črty a ráz krajiny, ale aj problémy s ktorými zápasia. 

Sú to najmä reštrukturalizácia poľnohospodárstva, odľahlosť, slabá vybavenosť službami, 

odchod obyvateľov z vidieka ale aj prílev populácie a s tým súvisiaci tlak na prírodu a životné 

prostredie, a to najmä vo vidieckych oblastiach v blízkosti miest. Z toho dôvodu táto politika 
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výrazne ovplyvňuje lesníctvo a jej programy obsahujú finančné mechanizmy na podporu 

lesníctva aj pre neštátnych vlastníkov lesov.  

Vzťahy medzi ochranou prírody a krajiny na jednej strane a lesníctvom na druhej strane sú 

predmetom skúmania lesníckej a environmentálnej vedy. V rámci toho existuje snaha 

o identifikáciu hlavných rozporov a pokus o ich vyriešenie k spokojnosti oboch strán. 

O ochrane prírody v lese existujú rôzne predstavy a názory, ktoré sa premietajú do politických 

koncepcií a uplatňovania opatrení verejnej politiky. Ochrany prírody je založená hlavne na 

regulatívnej ochrane druhov a území. Predstavy ochrancov prírody vedú mnohokrát i k snahe 

o ponechanie veľkej časti chránených území bez hospodárskeho zásahu a bez rešpektovania 

vlastníckych práv k lesu. Koncepcia lesného hospodárstva vychádza z predpokladu „prírode 

blízkeho“ (environmentálne priaznivého) hospodárenia v lese a snaží sa o rešpektovanie 

biologických procesov v lesných ekosystémoch a tým o zabezpečenie ochrany prírody v lese. 

Extrémne predstavy v lesnom hospodárstve predpokladajú za dostatočnú takú mieru ochrany 

prírody, ktorá je zabezpečená ako združený produkt pri produkcii dreva. Z hľadiska ochrancov 

prírody pochádza ich záujem o lesy na Slovensku najmä zo skutočnosti, že v podmienkach 

Slovenskej republiky sú na relatívne malej ploche rôznorodé prírodné pomery a rozličné typy 

lesov, od nížinných po vysokohorské. Zachovala sa tu široká škála pôvodných drevín a lesných 

spoločenstiev. Najväčšou a najvýznamnejšou časťou chránených území sú lesné ekosystémy, 

ktoré predstavujú až 60 % z celkovej výmery chránených území s druhým až piatym stupňom 

ochrany. V rámci siete chránených území NATURA 2000, po vyhlásení území európskeho 

významu a chránených vtáčích území sa výmera osobitne chránených území zvýšila. Slovensko 

má zo všetkých štátov Európskej únie relatívne najviac lesov zaradených do týchto chránených 

území. Z toho dôvodu je politika ochrany prírody a krajiny dôležitá pre lesníctvo nakoľko 

výrazne zasahuje do neštátneho lesníckeho sektora.  

 

3.2.1 Vplyv združení neštátnych vlastníkov lesov na lesnícku politiku 
 

V rámci projektu sa skúmal vplyv združení neštátnych vlastníkov lesov na lesnícku politiku na 

príklade zákona o lesoch č. 326/2005 a Národného lesníckeho programu.  

 

Zákon o lesoch 

Návrh zákona o lesoch bol z dôvodov spoločensko-politických a ekonomických zmien od roku 

1990 viackrát pripravený, avšak pre niektoré rozpory sa nakoniec vždy presadila len čiastočná 
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novelizácia pôvodných zákonov platných od roku 1977. V procese formulácie zákona o lesoch 

bola zriadená Komisia ministra pôdohospodárstva SR pre prípravu a vypracovanie návrhu 

zákona o lesoch, v ktorej boli aktéri z lesníckeho sektora, environmentálneho sektora, ako aj 

aktéri z ústrednej štátnej správy. Aktéri však neboli spokojní s tvorbou zákona kvôli absencii 

demokratického princípu a odbornému prístupu, kde si Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

presadilo svoje požiadavky a neakceptovalo pripomienky iných aktérov. Výsledný návrh 

zákona preto členovia komisie považovali za neakceptovateľný a vyhovujúci iba úzkej skupine 

ľudí. V rámci medzirezortného pripomienkového konania mala Únia regionálnych združení 

vlastníkov neštátnych lesov Slovenska nasledovné požiadavky: 

a) vytvorenie garančného systému lesného hospodárstva. MP SR uvažovalo o riešení tohto 

problému osobitnou právnou úpravou. S vytvorením takéhoto systému v rámci zákona o 

lesoch zásadne nesúhlasilo MF SR.  

b) zavedenie štátnej podpory regionálnych a nadregionálnych združení vlastníkov lesov. MP 

SR konštatovalo, že pripomienka je nad rámec zákona, ktorý navrhuje podporovať len 

združenia s cieľom spoločného hospodárenia. 

c) novelizáciu ďalších predpisov (napr. zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o vodách, 

elektrifikačný zákon), ktoré majú dopad na vlastníkov lesov. MP SR navrhovalo problém 

riešiť samostatnými novelami v pôsobnosti príslušných rezortov. 

Čo sa týka združení vlastníkov neštátnych lesov a následných rozhovorov môžeme konštatovať, 

že predsedovia združení vlastníkov lesov boli prizvaní k tvorbe zákona o lesoch, pričom 

informovali aj členov združení, ktorí mali taktiež možnosť navrhnúť pripomienky zákona. Na 

pripomienkovaní zákona združenia spolupracovali v rámci Rady združení vlastníkov 

neštátnych lesov Slovenska. Združenia sa dohodli na spoločných pripomienkach, ktoré boli 

posunuté do pripomienkového konania, kde sa združenia priamo podieľali na niektorých 

častiach zákona. Z hľadiska združení sa najdôležitejšie pripomienky, ktoré boli predložené, 

týkali oblasti lesných pozemkov a ich ochrany, povinnosti princípov výchovy lesa a ich 

viazanosti na podporné mechanizmy z verejných prostriedkov (podpora z národných a EÚ 

zdrojov, daňové úľavy, atď.). Hlavné pripomienky združení, ktoré boli predložené k zákonu 

o lesoch uvádza Tabuľka 11. 
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Tabuľka 11 Hlavné pripomienky združení k zákonu o lesoch 

§30 Zodpovednosť štátu za odstraňovanie rizík a 
škôd spojených s verejným využívaním lesov Neakceptovaná 

§30 Dohoda s vlastníkom pri vstupe na lesný 
pozemok pre komerčné alebo profesijné 
využívanie lesa a tiež na hromadné športové, 
turistické alebo iné verejné podujatia 

Čiastočne akceptovaná 

§30 Zákaz prisvojovania si akýchkoľvek súčastí 
lesa bez súhlasu jeho vlastníka Neakceptovaná 

§35 Doriešenie stavu v náhradách za obmedzenie 
vlastníckeho práva pri komerčnom využívaní 
lesov a  problém nelegálnych stavieb na lesných 
pozemkoch 

Neakceptovaná 

§20 Doba zabezpečenia mladých lesných 
porastov, kde sa nezohľadňovali prírodné 
podmienky 

Akceptovaná 

§55 Podpora štátu na vytváranie a činnosť 
regionálnych a nadregionálnych združení 
vlastníkov lesov vytváraných s cieľom 
obhajovania oprávnených práv vlastníkov. 

Neakceptovaná - požiadavka nad 
rámec zákona 

Požiadavka na zavedenie štátnej podpory 
regionálnych a nadregionálnych združení 
vlastníkov lesov 

Neakceptovaná - požiadavka nad 
rámec zákona (podpora len združení 
s cieľom spoločného hospodárenia) 

 
Na ovplyvnenie procesu tvorby zákona o lesoch združenia nevyužívali žiadne donucovacie 

prostriedky, vždy išlo len o štandardné rokovania s Ministerstvom pôdohospodárstva SR 

a stretnutiami v rámci Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Združenia 

nevyužívali lobovanie ani PR, avšak podľa názorov zástupcov združení, by bolo prospešné aby 

združenia začali využívať rôzne stratégie a taktiky za účelom dosiahnutia rešpektu v politickom 

procese a možnosti ovplyvniť zásadné rozpory a pripomienky pri tvorbe zákonov. Dôvodom je 

aj fakt, že väčšina hlavných pripomienok, ktoré združenia adresovali Ministerstvu 

pôdohospodárstva SR, nebola akceptovaná.  

Postoj vlastníkov lesov k zákonu o lesoch môžeme vyjadriť ako neuspokojivý. Štát má byť 

podľa združení vlastníkov lesov zodpovedný za ekologické škody a požiare, ktoré vzniknú pri 

verejnom využívaní lesov. Vlastníci lesov vyjadrili zásadný nesúhlas s celkovou koncepciou 

tohto zákona už pri jeho tvorbe a schvaľovaní, a preto aj naďalej trvali na svojom stanovisku, 

že dosiahnuť zosúladenie tohto zákona s celoeurópskymi trendmi v lesnom hospodárstve nie je 

možné jeho novelizovaním, ale jedine vytvorením zákona nového. Základným problémom 
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tohto zákona je neakceptovanie požiadavky vlastníkov lesov na vyváženú štátnu podporu 

zabezpečovania verejnoprospešných funkcií lesov. Zabezpečovanie, ale predovšetkým trvalé 

udržiavanie  týchto funkcií lesov si vyžaduje zvýšené vklady práce a finančných prostriedkov 

vlastníkov lesov, ktoré zaťažujú ich hospodárenie, pričom ich efekty nevyužíva ten, kto 

investuje prácu a peniaze, ale celá spoločnosť. Zákon podľa nich úplne ignoruje základné trendy 

EÚ, kde sa podpora ekonomiky vlastníka lesa z nedrevných produktov lesa má pohybovať na 

úrovni 30-40% z príjmov z pozemkov.  

Podľa Únie regionálnych združení vlastníkov lesov Slovenska je zákon jasne diskriminačný, 

pretože ukladá vlastníkovi lesa povinnosť tieto činnosti zabezpečovať bez toho, aby ukladal 

rovnakú povinnosť štátu tieto činnosti finančne podporovať. Ani novela zákona tento základný 

rozpor nerieši a ani riešiť nemôže, pretože zákon je koncepčne postavený na prežitom princípe 

reštrikcií, neobsahuje ani náznak stimulačných mechanizmov, vytvárania priestoru pre 

iniciatívu a kreativitu lesného hospodára pri rozumnom obhospodarovaní lesov, znižovania 

neproduktívnych režijných nákladov a dosiahnutia rovnakých podmienok hospodárenia v 

lesoch ako majú vlastníci lesov v ostatných krajinách EU. Novela riešila v podstate iba 

technické záležitosti, ktoré síce zákon vylepšujú z hľadiska jeho využiteľnosti v praxi, čo je 

však nedostatočné, ak má byť zákon dokumentom, ktorý zabezpečí bezkonfliktné zosúladenie 

záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov v súčasnosti i budúcnosti. 

Pri zhodnotení postavenia združení vlastníkov lesov pri tvorbe zákona, združenia využili svoju 

šancu dostatočne, mohli sa vyjadriť k jednotlivým bodom zákona, aj keď ich pripomienky 

neboli väčšinou akceptované. Sila združení však nebola využitá, združenia nevyužívajú svoj 

potenciál, sú vnímané ako osobitné subjekty, podľa predstaviteľov združení panuje rozdielna 

politika štátu voči neštátnemu sektou. Ich politický vplyv je podľa združení nulový, pretože sú 

to apolitické združenia. Združenia vlastníkov lesov sa obávajú do budúcna, že zákon prestane 

byť efektívnym nástrojom na ochranu a udržateľné hospodárenie v lesoch, a preto chcú, aby sa 

vytvoril nový lesný zákon, ktorý by bral do úvahy aj dopady na komplikovanú ekonomickú 

situáciu, a podľa Únie regionálnych združení vlastníkov lesov Slovenska v záujme vlastníkov 

lesov by mal odstrániť zbytočné administratívne náklady a zakotviť zásadu spoluúčasti štátu 

pri financovaní tých činností, ktoré vlastníci lesov vykonávajú v prospech celej spoločnosti. 

Združenia vlastníkov lesov považujú za scestné, zásadu, podľa ktorej vlastník lesa je aj naďalej 

zodpovedný za stav lesa pred verejnosťou a nemá takmer žiadne oprávnenia reálne svoju 

zodpovednosť aj uplatňovať.  

Pri určení vplyvu združení vlastníkov lesov na lesnícku politiku na príklade zákona o lesoch 

sme zistili, že združenia nemajú silu pri presadzovaní svojich požiadaviek v politickom 
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procese. Podľa predstaviteľov združení je uprednostňovaný štátny sektor alebo 

environmentálne združenia. Združenia vlastníkov lesov na Slovensku nie sú jednotné pri 

rozhodovaní v politickom procese, či už pri tvorbe zákonov alebo dokumentov týkajúcich sa 

lesníctva. Spolupráca medzi štátnym a neštátnym sektorom je veľmi slabá, a preto by sa mali 

obe strany snažiť spolupracovať. Neštátny sektor by mal mať vplyv pri tvorbe zákona o lesoch, 

pretože danú problematiku vníma z iného hľadiska ako štátny sektor. Združenia dokážu vniesť 

do rozpravy ohľadom tvorby zákona nové pohľady na danú problematiku, ktorá by vedela 

nastaviť vhodné kritériá pre oba sektory. Združenia majú na Slovensku slabé postavenie, čo 

vychádza aj z aktivity jej členov, ktorých zaujíma skôr ekonomická stránka než problémy 

neštátneho sektora.  

 

Národný lesnícky program 

Pri Národnom lesníckom programe Ministerstvo pôdohospodárstva SR v roku 2004 na podnet 

NLC iniciovalo proces jeho vypracovania. Nakoľko už tento proces prebiehal, aj politické 

strany vo voľbách v roku 2006 mali vo svojich volebných programoch záväzok prijať NLP ako 

základný strategický dokument lesníckej politiky. Vlastný proces formulácie NLP sa začal totiž 

už v januári 2004.  Ministerstvo pôdohospodárstva poverilo NLC koordináciou celého procesu 

formulácie NLP a vypracovaním konečného návrhu. Tento proces sa však oneskoril v dôsledku 

inštitucionálnych, personálnych a politických zmien.  

Na začiatku prípravného procesu bol vypracovaný zoznam relevantných lesníckych 

a environmentálnych aktérov. Počítalo sa so širokým zapojením aktérov z rôznych sektorov. 

Neskôr však na základe rozhodnutia vedenia ministra MP SR konaného dňa 19.03.2004 bol 

zvolený striktne rezortný prístup. Do samotného procesu formulácie NLP mohli byť zapojení 

len lesnícki aktéri (predstavitelia štátnych lesníckych inštitúcií, združenia vlastníkov lesov, 

odborové zväzy v lesnom hospodárstve a organizačné zložky MP SR). MP SR poverilo NLC, 

aby oslovili ďalších aktérov (predstaviteľov štátnych a verejných inštitúcií a rôzne záujmové 

združenia v lesníctve). Do procesu formulácie boli zapojení aj ostatní lesnícki aktéri, a to štátna 

správa lesného hospodárova (KLU), štátne lesy a neštátni lesnícki aktéri (Únia regionálnych 

združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ZOL). NLC tak vytvorilo pracovnú skupinu 

zloženú zo zástupcov relevantných lesníckych aktérov, ktorí vypracovali prvú pracovnú verziu 

NLP na „medzi-lesnícku“ diskusiu. Prvý návrh bol daný na diskusiu v marci 2005, potom sa 

proces spomalil a nová verzia NLP bola vypracovaná a širokej prezentovaná lesníckej 

verejnosti na diskusnom fóre konanom vo februári 2007.  
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Už na začiatku procesu formulácie vznikla pracovná skupina expertov z oblasti lesníctva, ktorí

mali možnosť aktívne sa zapájať do formulačného procesu. Členovia skupiny sa pravidelne 

stretávali a diskutovali o návrhu NLP a mali možnosť vyjadriť svoj názor pred tým ako sa 

rozhodovalo. Svoje zastúpenie mali aj združenia vlastníkov lesov. Účastníci mali možnosť 

konzultovať pracovnú verziu NLP medzi sebou alebo ostatnými (kolegovia, spolupracovníci, 

experti). Pracovné verzie boli ďalej prerokovávané s predstaviteľmi ministerstiev, štátnymi 

a verejnými inštitúciami a záujmovými združeniami v lesníctve. Ich zástupcovia mali možnosť 

vznášať pripomienky k obsahu, ktoré boli zapracované do konečnej formy dokumentu. Keďže 

sa aktéri pravidelne stretávali, mali možnosť následnej kontroly zapracovania ich pripomienok 

do novšej verzie dokumentu. 

Panovala všeobecná zhoda lesníckych aktérov o potrebe prijatia strategického dokumentu 

lesníckej politiky. Keďže dokument zohľadňoval lesnícko-politické dokumenty na národnej 

i medzinárodnej úrovni (lesnícka stratégia EÚ, akčný plán EÚ pre lesy, koncepcia rozvoja 

pôdohospodárstva na roky 2007-2013 – časť lesné hospodárstvo), ako aj ďalšie medzinárodné 

záväzky SR (rezolúcie MCPFE), globálne procesy týkajúce sa lesov (UNFF), medzinárodné 

dohovory: dohovor o biologickej rozmanitosti (CBD), o zmene klímy (UN FCCC), Kjótsky 

protokol a pod. nebol medzi aktérmi rozpor o jeho obsahu.  

NLP, v nadväznosti na uvedené dokumenty, rozpracúva a aktualizuje priority lesného 

hospodárstva. Tieto ciele akceptovali aj združenia vlastníkov lesov a s výsledným dokumentom 

vyjadrili spokojnosť, aj keď nemali veľký vplyv na vypracovaní jeho konečného znenia. 

3.2.2 Vplyv združení neštátnych vlastníkov lesov na politiku rozvoja vidieka

Slovensko, podobne ako iné nové členské krajiny EÚ majú výrazne zastúpené územia 

vidieckeho charakteru. Väčšia časť obyvateľov žije už v mestách, ale rozlohou vidiecke územie 

nad mestským osídlením dominuje. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo majú rozhodujúci 

význam z hľadiska využitia pôdy a hospodárenia s prírodnými zdrojmi vo vidieckych oblastiach 

EÚ a slúžia ako platforma pre hospodársku diverzifikáciu vo vidieckych spoločenstvách. 

Posilnenie politiky rozvoja vidieka EÚ je preto jej všeobecnou prioritou. Hlavným cieľom 

politiky rozvoja vidieka v EÚ je rast a vytváranie pracovných príležitostí vo vidieckych 

oblastiach a zvyšovanie konkurencieschopnosti na svetových trhoch.

Politika rozvoja vidieka je prepojená s veľkým počtom ďalších politík, ktoré sa určujú na úrovni 

EÚ. EÚ zveruje významný podiel kontroly nad rozvojom vidieka do rúk jednotlivých členských 

štátov a regiónov. Politika rozvoja vidieka sa financuje čiastočne z centrálneho rozpočtu EÚ a 
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čiastočne z rozpočtov členských štátov alebo regiónov (Politika rozvoja vidieka 2007 – 2013). 

Práve z toho dôvodu kladie EÚ dôraz na partnerstvo rôznych inštitúcií pri formulácii politiky 

rozvoja vidieka. Hlavným programovým dokumentom, ktorý obsahuje ciele a priority politiky 

rozvoja vidieka je Program rozvoja vidieka (PRV).  

Pre účely tohto výskumu sme analyzovali vplyv združení vlastníkov lesov na príklade 

formulácie a implementácie PRV 2007-2013.  

Celkovo sa procesu formulácie PRV zúčastnilo 31 rôznych aktérov (24 mimo ministerstiev 

a PPA). Pri formulácii PRV boli konzultovaní partneri (kapitola 14 PRV SR 2007-2013), ktorí 

sa podieľali na jeho príprave podnetmi, odporúčaniami a pripomienkami. Jednalo sa o rôzne 

odborné a profesijné organizácie, rezortných partnerov, samosprávne kraje, záujmové 

združenia a mimovládne neziskové organizácie, ktorí boli rozdelení do pracovných skupín 

podľa jednotlivých osí PRV. Vytvorili sa 4 hlavné skupiny a jedna pracovná skupina pre 

EAFRD, ktorá sa zaoberala opatreniami všetkých osí komplexne. Celkovo partnerstvo 

pozostávalo zo zástupcov MPH SR, MH SR, MK SR, MVRR SR, MŽP SR, MPSVR SR, PPA 

a z 24 ďalších partnerov zo štátneho aj neštátneho sektora. Spolupracovalo sa s odbornými a 

profesijnými organizáciami, rezortnými partnermi, samosprávnymi krajmi, záujmovými 

združeniami a mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktorí sa v rámci pracovných skupín 

jednotlivých osí Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 podieľali na konečnej podobe 

dokumentu.  

Každá pracovná skupina predstavovala sieť aktérov, kde sa mohli dohodnúť o konečnom znení 

navrhovaných opatrení a podmienkach ich následného čerpania. Konečná podoba dokumentu 

však bola formulovaná hierarchicky v rámci politicko-administratívneho systému, na vládnej 

úrovni, pričom sa o nej rozhodovalo väčšinovým hlasovaním, teda bolo možné dokument prijať 

alebo odmietnuť len ako celok.  

Možnosti ovplyvňovania konečnej podoby dokumentu spočívali v konštruktívnych podnetoch, 

odporúčaniach a pripomienkach aktérov. Z lesníckych aktérov sa na procese formulácie 

dokumentu podieľali: Sekcia lesného hospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva, Národné 

lesnícke centrum a Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska 

(ÚRZVNLS).  

Aj keď v rámci pracovných skupín mala ÚRZVNLS svojho zástupcu, viaceré združenia 

vlastníkov lesov sa neangažovali pri tvorbe PRV. V rámci pracovnej skupiny pre PRV boli 

pripomienky ÚRZVNLS čiastočne akceptované. Vyhotovený dokument bol združeniam 

vlastníkov lesov adresovaný z Ministerstva pôdohospodárstva SR, ku ktorému nemohli podať 

svoje pripomienky. V rámci ÚRZVNLS sa konala diskusia k vytvorenému PRV, kde združenia 
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medzi sebou spolupracovali a viedli diskusie ohľadom schváleného Programu. Každé 

združenie vlastníkov lesov rozposlalo schválený dokument svojim členom a viedli 

o dokumente diskusie, ako by mali požiadať o nenávratný finančný príspevok. V rámci 

ÚRZVNLS bola realizovaná participácia prostredníctvom Národného lesníckeho centra, ktoré 

organizovalo semináre ohľadom PRV. Za najdôležitejšie pripomienky, ktoré združenia mali 

v rámci schváleného PRV, považovali pripomienky ohľadom ochranných a ozdravných 

opatrení v lesoch, hnojenie a vápnenie v lesoch, náklady na monitoring proti požiarom, 

zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy a zmiernenie následkov veterných kalamít. ÚRZVNLS 

sa podarilo  významne posunúť poradie výziev, spolupracovali na príprave riadiacej 

dokumentácie (ako napr. príručky, výzvy), niektoré pripomienky sa nepodarilo presadiť proti 

názorom štátnych organizácií LH SR. Zo 17 zásadných pripomienok boli akceptované len štyri, 

aj to len pripomienky formálneho charakteru (tabuľka 12). 

Tabuľka 12 Pripomienky Rady neštátnych vlastníkov lesov k PRV SR 2007-2013 

Kapitola 3 – Podniková štruktúra 
Odd.3.1. Analýza situácie z hľadiska silných a slabých stránok 
Doplniť o  podnikovú štruktúru v lesnom hospodárstve   
Zdôvodnenie: Neanalyzovaná podniková štruktúra v lesnom hospodárstve poskytuje nedostatočný obraz 
o podnikateľskom prostredí v celom sektore pôdohospodárstva v SR na vidieku. 

N 

Kapitola 5 Odd.5.3.1 Os 1 , opatrenie 5.3.1.1 
A Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov 
Oblasť- Ostatné 
na využitie obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou veternej, vodnej a solárnej, (len právnické 
a fyzické osoby, ktorých podiel príjmov/tržieb z poľnohospodárskej výroby na celkových 
príjmoch/tržbách je minimálne 30%); 
doplniť za slová „......príjmov/tržieb z poľnohospodárskej.......“ slová „ ......a lesníckej...................“ 
Zdôvodnenie: 
Jedná sa o pôdohospodársku produkciu podľa opatrenia ŠÚ SR č.172/1995Z.z.. 
- zmeniť číslo 30% na 50%  
Zdôvodnenie: 
Beneficient, ktorý sa uchádza o podporu EÚ v rámci  podpory politiky rozvoja vidieka prostredníctvom 
EAFRD v osi zameranej na zlepšenie konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva musí byť podnikom z uvedeného odvetvia a preto  prevažná hlavná činnosť a výstupy z nej 
by mali mať charakter pôdohospodárskej produkcie.  

N 
 
 
 

B. Obstaranie a modernizácia technického a technologického vybavenia: 
Oblasť- Ostatné 
na využitie obnoviteľných zdrojov energie, vrátane zriadenia geotermálneho vrtu s výnimkou veternej, 
vodnej a solárnej, (len právnické a fyzické osoby, ktorých podiel príjmov/tržieb z poľnohospodárskej 
výroby na celkových príjmoch/tržbách je minimálne 30%); 
doplniť za slová „......príjmov/tržieb z poľnohospodárskej.......“ slová „ ......a lesníckej...................“ 
Zdôvodnenie: viď zdôvodnenie k 3. pripomienke Rady združení... 
zmeniť číslo 30% na 50%  
Zdôvodnenie: viď predchádzajúce zdôvodnenie 

N 
 
 
 

5.3.1.4 Opatrenie: Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov 
- Doplniť tretiu odrážku Špecifické ciele o: „zriadenie pripojenia podnikov na internet“ 
- Zmeniť v odseku Činnosti vetu „ Investície sú v súlade s lesohospodárskymi plánmi predmetného územia, 

ktoré presahuje 100 ha, tak aby zodpovedala čl. 27 ods.2 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.: „ Investície 
sú založené na plánoch lesného hospodárstva pre lesnícke podniky, ktoré presahujú určitú veľkosť, ktorú 
ČŠ vymedzia vo svojich programoch.“ a tomuto prispôsobiť aj okruh konečných prijímateľov 

A 
 

N 
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(oprávnených žiadateľov) v zmysle čl.18 nariadenia Komisie č.1974/2006 stanovujúce podrobné 
pravidlá pre uplatňovanie nar. Rady č.1698/2005  

Zdôvodnenie: ako v tretej pripomienke Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. 
Zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 
- doplniť definíciu poľnohospodára (podľa podmienok článku 33 vykonávacieho nariadenia č. 
1974/2006 
Pre účel získanie prémie za zalesnenia je „poľnohospodár“ definovaný nasledovne: „právnická osoba alebo 
fyzická osoba, ktorá dva predchádzajúce roky podstatnú časť pracovnej činnosti realizovala 
v poľnohospodárskej výrobe a významná časť jej príjmu (min.25%) pochádzala z poľnohospodárskej 
výroby“.  
za slová „......príjmu (min.25%) pochádzala  z poľnohospodárskej.......“ slová „ ......a lesníckej...................“ 
Zdôvodnenie: viď zdôvodnenie k 3. pripomienke Rady združ. 

N 

Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín 
Zmeniť- Konečný príjemca podpory: ako v podopatrení 5.3.2.2.1.1  Zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 
Vlastník alebo nájomca  poľnohospodárskej  pôdy  
Združenie vlastníkov alebo nájomcov pôdy  s právnou subjektivitou 

A 

5.3.2.2.2 Platby v rámci sústavy NATURY 2000- lesná pôda 
Konečný príjemca podpory:  
Súkromní vlastníci lesov alebo ich združenia 
Požiadavka: do združení zaradiť obchodné spoločnosti a družstvá, pozemkové spoločenstvá, ktoré 
nie sú vlastníkmi pôdy ale títo ich založili ( obecné lesy, diecézne, fyzické osoby ap.) 
Platba: Výška podpory:   
Vypustiť : “na základe preukázaného výpočtu  ušlého príjmu a dodatočných nákladov .” a nahradiť 
pevnou sumou v rozpätí uvedenom v Prílohe nar.1698/2005 pre čl.46, ktorej spôsob výpočtu bude 
zohľadňovať  obvyklé predpokladané  náklady na realizáciu záväzkov a predpokladanú stratu z príjmov 
pri realizácii záväzkov. 
Zdôvodnenie: 
V zmysle čl.46 nar.1698/2005 podpora sa poskytuje ročne na hektár s cieľom KOMPENZOVAŤ náklady 
a stratu príjmu (nie dodatočné náklady) 

N 
 
 
 
 
 

N 

5.3.2.2.3. Lesnícko – environmentálne platby 
6.1.) Všeobecná pripomienky: 
Vylúčiť  
Zo všeobecných kritérií  piatu odrážku  
Zo špecifických kritérií štvrtú odrážku  
Zdôvodnenie: 
Žiadame rovnaký spôsob preukazovania oprávnenia na užívanie pôdy ako u subjektov podnikajúcich 
v poľnohospodárskej prvovýrobe.  

A 

PODOPATRENIE 5.3.2.2.3.1       
ZLEPŠENIE BIODIVERZITY LESOV 
REALIZÁCIA OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE PODMIENOK PREŽÍVANIA A ODRASTANIA 
PRIRODZENÉHO ZMLADENIA DO ŠTÁDIA ZAISTENIA NÁRASTOV 
Podmienky podpory 
Podpora sa poskytne na plochu, na ktorej bola obnova porastu dosiahnutá prirodzenou obnovou 
stanovištne vhodnými drevinami nad rámec predpisu LHP a na ktorej bola následne vykonávaná 
starostlivosť o takto vzniknuté mladé lesné porasty. 
Pripomienky: 
znenie nad rámec predpisu LHP navrhujeme zmeniť na : nad zákonom stanovenú hranicu 
Vo vete “Celkové predpokladané náklady na podporovateľnú činnosť na obdobie 2007 - 2013 
predstavujú  max. 348 880. tis. Sk ročne”  - vypustiť posledné slovo “ročne” a upraviť sumu na 
498 400 tis. – matematická chyba pretože  podpora na 890 ha ročne x 8000Sk/ha x 7 rokov 

 
 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 

VÝCHOVNÉ ZÁSAHY ZAMERANÉ NA PODPORU BIODIVERZITY A  POŽADOVANEJ 
FUNKČNOSTI LESNÉHO PORASTU 
Podmienky podpory 
Podpora sa poskytne na plochu prečistiek vykonaných v lesoch osobitného určenia podľa § 14. ods. 2 
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a prebierok do 50 rokov vykonaných v lesoch osobitného určenia podľa 
§ 14. ods. 2 písm. a), b) Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.   
Pripomienky: 
Navrhujeme doplniť do textu aj prebierky, ktoré sa  v texte následne objavujú, ale tu boli asi 
nedopatrením vynechané: 

N  



103 
 

Podpora sa poskytne na plochu prečistiek a prebierok vykonaných v lesoch osobitného určenia podľa § 14. 
ods. 2 Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a prebierok do 50 rokov vykonaných v lesoch osobitného určenia 
podľa § 14. ods. 2 písm. a), b) Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.   
PODOPATRENIE 5.3.2.2.3.2       
ZACHOVANIE LESNÝCH EKOSYSTÉMOV S VYSOKOU HODNOTOU 
DOPLNIŤ O BOD 2 
PODPORA PRÍRODE BLÍZKYCH A ŠETRNÝCH SPÔSOBOV OBHOSPODAROVANIA 
LESNÝCH EKOSYSTÉMOV  
Podpora sa poskytne na lesy, ktoré  prijmú záväzky plniace ciele opatrenia 
Výška podpory      40EUR . ha. rok-1  
Intenzita pomoci:  
ročná platba pokrývajúca dodatočné náklady na realizáciu záväzkov a stratu príjmu  
Zdôvodnenie:  
Uvedenými platbami môže Slovensko  dosiahnuť ciele  pri obhospodarovaní lesov, ktoré sú definované 
v strategických materiáloch spomenutých v analytickej časti NSP a tým naplniť strategické usmernenie 
Spoločenstva pre Os 2 uvedené v Návrhu rozhodnutia Rady o strategických usmerneniach Spoločenstva 
pre politiku rozvoja vidieka – biodiverzita a ochrana a rozvoj lesohospodárskych systémov s vysokou 
prírodnou hodnotou, voda a klimatické zmeny.   

N 

PODOPATRENIE 5.3.2.2.3.3       
MANAŽMENT OCHRANNÝCH LESOV  
2) REALIZÁCIA VÝCHOVNÝCH RUBOV ZAMERANÝCH NA PODPORU      
DIFERENCOVANEJ ŠTRUKTÚRY PORASTU (VÝBERKOVÁ PREBIERKA) 
Upraviť vetu : “Predpokladaná výmera na ktorej sa bude činnosť realizovať je 1 000 ha ročne” a vypustiť 
posledné slovo “ročne” – matematická chyba pretože  celkové predpokladané náklady na 
podporovateľnú činnosť na obdobie 2007 - 2013 predstavujú max. 7 500.tis. Sk 

N 

3) VKLADANIE MALOPLOŠNÝCH OBNOVNÝCH PRVKOV (PREDČASNÁ OBNOVA) 
PREVAŽNE SPOJENÉ S VÝSADBOU STANOVIŠTNE VHODNÝCH, ALE V MATERSKOM 
PORASTE NEZASTÚPENÝCH DREVÍN  
Výška ročnej podpory: výrazne prekračuje max. sumu uvedenú  v Prílohe nar.1698/2005 pre čl.47 
ods.2, 
Upraviť Celkové predpokladané náklady na podporovateľnú činnosť na obdobie 2007 - 2013 predstavujú 
max. 196 095 tis. Sk. – pri 3000ha a podpore 9000Sk/ha celková podpora na 7 rokov je 189 000 tis. Sk 

N 

5.3.3.1. Opatrenie: Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam  
Konečný príjemca podpory:  
- doplniť za slová „......príjmov/tržieb z poľnohospodárskej.......“ slová „ ......a lesníckej...................“ 
- zmeniť číslo 30% na 50%  
Zdôvodnenie: ako v relevantných predchádzajúcich bodoch 

N 

5.3.3.2. Opatrenie: 
Konečný príjemca podpory pre časť A:  
doplniť za slová „......príjmov/tržieb z poľnohospodárskej.......“ slová „ ......a lesníckej...................“ 
Zdôvodnenie: ako v relevantných predchádzajúcich bodoch 
zmeniť číslo 30% na 50%  
Zdôvodnenie: ako v relevantných predchádzajúcich bodoch 

N 

Príloha 8 Zosúladiť kalkulované položky nákladov na založenie mladých lesných porastov pre oba typy 
podpôr. 
Zdôvodnenie: 
Jedná sa o rovnakú pôdu ( obhospodarovanú 2 roky a vedenú v LPIS-e) len sa použijú iné DRUHY 
drevín pričom kalkulované položky majú zodpovedať čl.31 ods.2  Nar. (COM) č.1974/2006 

N 

Kap.14 Určenie partnerov a výsledky konzultácií s partnermi 
- V odseku ďalší partneri v tabuľke pri subjekte Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov 
Slovenska doplniť:  

Dobrovoľná samosprávna organizácia združujúca 9 regionálnych združení vlastníkov neštátnych 
lesov. Aktivity regionálnych združení sa zameriavajú najmä na vzdelávanie a osvetu svojich členov 
v oblasti podporných programov (SAPARD, sektorový operačný program, Rozvoj vidieka), problematiku 
daní, účtovníctva a preukazovanie vlastníctva. Vypracúvajú stanoviská a pripomienky ku koncepčným 
materiálom a dokumentom LH SR, majú personálne obsadenie v poradných zboroch a komisiách na 
ústredných orgánoch štátnej správy, spolupracujú s VÚC.  

A 

Zdroj: www.vlada.gov.sk 
Vysvetlivky: N – neakceptované, A - akceptované 
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Združenia vlastníkov lesov nevyužívali žiadne donucovacie prostriedky ako štrajk alebo 

petície, využívali len možnosť lobovania v radoch poslancov, ktorí sú lesníkmi a poslaneckých 

klubov, s ktorými organizovali stretnutia. Využili len lobovanie v rámci odborných časopisov, 

do ktorých písali odborné články.  

Po schválení PRV 2007-2013 bol zriadený Monitorovací výbor pre Program rozvoja vidieka 

SR 2007-2013, v ktorom bolo 27 členov, ktorých menoval minister pôdohospodárstva. Členmi 

boli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva SR a zástupcovia ostatných orgánov štátnej 

správy, inštitúcií a mimovládnych organizácií. Výbor mal za úlohu preverovať výsledky 

implementácie, predovšetkým dosiahnutie cieľov v rámci jednotlivých osí a priebežného 

hodnotenia. V rámci neštátneho sektora bol členom výboru jeden zástupca z Únie regionálnych 

združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a jeden zástupca za Združenia obecných lesov. 

Pre lesnícke opatrenia bola zriadená pracovná skupina pre implementáciu Programu rozvoja 

vidieka 2007-2013 a prípravu programovacieho obdobia 2014-2020. Pracovná skupina bola 

poradným orgánom Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva 

pôdohospodárstva SR. Jej členmi boli experti z oblasti lesného hospodárstva, ktorí sa stretávali 

dvakrát ročne kvôli problematike procesu administrácie vybraných opatrení, vyhodnoteniu 

výziev podávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci lesníckych opatrení a 

návrhom odporúčaní pre zasadnutia monitorovacieho výboru. V rámci výboru bolo pripravené 

stanovisko ÚRZVNLS k Návrhu finančných presunov 7. Modifikácie PRV 2007-2013 so 

žiadosťou, aby disponibilné zdroje boli použité na pokrytie všetkých žiadostí z opatrenia 226. 

Hodnotenie lesníckych opatrení v PRV poukazovalo podľa Únie regionálnych združení 

vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na schopnosť lesníckych subjektov absorbovať 

európsku podporu, avšak na národnej úrovni bola neustále odsúvaná na nižšiu priečku záujmu, 

hlboko za poľnohospodárov. Príkladom bolo oneskorené vyhlasovanie výziev 

a administratívne prieťahy pri zazmluvňovaní spôsobené vysokou kontraháciou 

v poľnohospodárskych opatreniach. Nevhodným sa prejavila zmena systému výberu projektov 

v druhom kole výzvy, ktorá bola zo strany ÚRZVNLS od počiatku kritizovaná a zamietaná 

a prejavila sa aj nesúhlasom jednotlivých žiadateľov do takej miery, že boli kontaktované 

orgány Európskej Komisie.  

Potvrdilo sa stanovisko ÚRZVNLS, ktoré prezentovali pri príprave PRV, že pri súčasnom 

nastavení lesníckych opatrení s objemom 250 mil. Eur na 7 rokov je nemožné dosiahnuť 

stanovené ciele v PRV, aj napriek tomu, že to bol pozitívny obrat oproti rokom 2002-2003, kde 

nedostali pomaly ani 1 euro do lesného hospodárstva. Podpora 9% celkovej výmery lesa však 
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určite nedokázala naplniť základný cieľ, a to obhospodarovanie lesa trvalo udržateľným 

spôsobom.  

Pri zhodnotení vplyvu združení pri tvorbe PRV v rámci rozhovorov môžeme určiť veľmi slabý 

vplyv. Združenia vlastníkov lesov nevyužili dostatočne svoju právomoc, boli príliš ústupčiví, 

prevažovali netransparentné formy kooperácie. Prevládal názor, že kritériá na vyhodnotenie 

úspešnosti podaných projektov neboli transparentné, externí hodnotitelia podporovali aj 

žiadateľov z vlastných radov. Ak už príspevok združenia aj dostali, bolo im preplácaných len 

20% z celkovej sumy, z čoho mali úžitok len väčšie subjekty. Za hlavný nedostatok v podpore 

lesníctva v rámci PRV je považovaný nedostatočný objem finančných prostriedkov 

alokovaných do lesníckych opatrení. Najväčším nedostatkom uchádzania sa o nenávratný 

finančný príspevok bola administratívna náročnosť a dlhotrvajúci proces schvaľovania 

projektov. Za nedostatok je taktiež považované aj vyhodnocovanie projektov externými 

hodnotiteľmi, komplikované bodovacie kritériá s diskutabilne nastaveným systémom priorít. V 

záujme vlastníkov lesov v novom programovom období Plánu rozvoja vidieka je nastaviť 

systém tak, aby adresne a za vyššej finančnej spoluúčasti boli žiadateľom rozdelené prostriedky 

pre čoraz väčší počet subjektov po celom Slovensku, ktoré reálne obhospodarujú lesy a aby 

tieto prostriedky neboli presmerované pre iné odvetvia.

Združenia vlastníkov lesov na Slovensku nemali takmer žiadny vplyv pri tvorbe Programu 

rozvoja vidieka. Samotné združenia neboli prizvané k tvorbe PRV, išlo len o jednotlivcov, ktorí 

boli členmi monitorovacieho výboru a mali možnosť pripomienkovať PRV. Ako už bolo 

spomínané, postavenie združení vlastníkov lesov pri tvorbe PRV bolo slabé, združenia 

nevyužili dostatočne svoju právomoc, čo viedlo aj k nespokojnosti so schváleným PRV. 

Združenia by mali vedieť využívať donucovacie prostriedky ako aj iné stratégie a taktiky, aby 

získali podporu v štátnej správe, u verejnosti, u iných neziskových organizácií alebo 

občianskych hnutí. V záujmových združeniach je dôležitým faktorom aj schopnosť 

ovplyvňovať správanie ostatných v združení na základe predošlých skúseností a odborných 

znalostí v určitej oblasti, ktorý je znakom lepšej kooperácie pri dosahovaní spoločných 

záujmov. Združenia by vedeli zvýšiť svoje postavenie v politickom procese aj práve vďaka 

Programu rozvoja vidieka, z ktorých by mohli čerpať nenávratné finančné prostriedky na 

dosahovanie svojich cieľov a záujmov. Získali by finančné prostriedky prostredníctvom 

ktorých by vedeli zvýšiť povedomie o svojich aktivitách a rešpekt štátnych aparátov. Združenia 

musia využívať všetky faktory politickej moci, ktoré sú im ponúkané, aby v ďalšom období 

vedeli zvýšiť svoju politickú moc a mali tak právo pripomienkovať v budúcnosti Program 

rozvoja vidieka na ďalšie funkčné obdobie. 
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3.2.3 Ochrana prírody vo vzťahu k neštátnym vlastníkom lesov 
 

Na základe podnetov od odberateľov výskumu vystala potreba hodnotiť vplyv nástrojov 

environmentálnej politiky na súkromných vlastníkov lesov na príklade zákona o ochrane 

prírody 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Postupnými novelizáciami zákona 

o ochrane prírody vznikli pre neštátnych vlastníkov lesa finančné nástroje ochrany prírody 

umožňujúce do istej miery finančnú kompenzáciu obmedzení plynúcich z ochrany prírody.  

Ochrana prírody patrí k odvetviam ľudskej činnosti významne obmedzujúcim lesné 

hospodárstvo. Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon o ochrane prírody) už vo vymedzení základných pojmov hovorí, že ochrana 

prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a 

krajiny, podporou a spoluprácou s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, ako aj spoluprácou s 

orgánmi verejnej správy. V mnohých ohľadoch sa toto týka rovnako štátnych aj neštátnych 

vlastníkov a užívateľov lesov, existujú však aj viaceré odlišnosti. Zatiaľ, čo u lesov v štátnom 

vlastníctve sa v zásade očakáva, že ich vlastník, teda štát, je povinný „sám voči sebe“ strpieť 

výraznejšie obmedzenia a nepriznáva sa mu (ani ním poverenému obhospodarovateľovi týchto 

lesov) nárok na kompenzácie ekonomických strát, u súkromných vlastníkov lesa je situácia 

čiastočne lepšia. Postupnými novelizáciami zákona o ochrane prírody (do dnešného dňa až 21 

noviel) vznikli finančné nástroje ochrany prírody do istej miery umožňujúce finančnú 

kompenzáciu obmedzení plynúcich z ochrany prírody. Tieto nástroje sú navrhnuté najmä pre 

neštátnych vlastníkov lesa, občas dokonca na úkor užívateľa lesov v štátnom vlastníctve (v 

prípade nástroja „zámena pozemkov“). Toto však, samozrejme, neznamená, že by tieto nástroje 

boli vo vzťahu k neštátnym vlastníkom ideálne a že by zaručovali bezproblémové spolužitie 

ochrany prírody s neštátnymi vlastníkmi lesov. Problémom je aj vnútorná nekonzistentnosť 

zákona o ochrane prírody v týchto otázkach – dnešné znenie zákona síce obsahuje potenciálne 

efektívne finančné nástroje, systém reštrikcií zákona však nie je s týmito nástrojmi dostatočne 

previazaný.  

 

Finančné nástroje ochrany prírody voči vlastníkovi a užívateľovi lesa 

Zákon o ochrane prírody ponúka niekoľko nástrojov nazvaných náhradou za obmedzenie 

bežného obhospodarovania. Názov je volený  trochu nešťastne, pretože u viacerých z nich 

nejde ani tak o kompenzáciu obmedzení hospodárenia, ako skôr o snahu „problém“ trvalo 

vyriešiť zmenou vlastníctva. Ďalším nedostatkom súčasného systému je, že výpočet výšky 
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náhrady, resp. vznik nároku na ňu, je viazaný na sporný koncept bežného obhospodarovania 

lesov (pozri nižšie). 

Podľa súčasného znenia zákona, v prípade, že v dôsledku obmedzení vyplývajúcich z ochrany 

prírody dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania, patrí podľa zákona vlastníkovi 

náhrada (nie nevyhnutne, pozri nižšie), ktorou sa rozumie: 

a) zámena pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, pokiaľ je možná (podmienky 

zámeny stanovuje § 61a zákona o ochrane prírody). Zámennú zmluvu možno uzavrieť, ak sú 

pozemok, ktorý má byť vyhlásený za chránený a pozemok ponúkaný na výmeny v 

porovnateľnom stave, pričom porovnateľnosť sa posudzuje podľa druhu pozemku, výmery 

a vlastností porovnávaných pozemkov alebo hodnoty pozemku podľa osobitného predpisu, 

ktorým je Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o 

stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Najslabšou stránkou tohto 

nástroja je vysoká náročnosť (aj finančná) samotného procesu vyhľadávania vhodných 

pozemkov a dosiahnutia súhlasov vlastníkov s výmenou. V prípade lesných pozemkov 

k hodnote pôdy mimoriadne výrazným spôsobom pristupuje aj hodnota lesného porastu – 

porast na výmenu by mal mať podobnú zásobu, kvalitu, vek začatia obnovy, sprístupnenosť 

a ďalšie vlastnosti, čo je len ťažko dosiahnuteľné. Pritom porast navrhnutý za chránené územie 

s vyšším stupňom ochrany už z princípu nemôže mať všetky vlastnosti porovnateľné 

s hospodárskym lesom „nevhodným“ na vyhlásenie za chránené územie. Nie je ani určené, kto 

má byť za takto náročné vyhľadávanie a vyjednávanie zodpovedný a na koho náklady proces 

prebehne (organizácia ochrany prírody hradí len vyhotovenie geometrického plánu, náklady na 

znalecké posudky a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností). Celkovo 

ide o riešenie požiadaviek rezortu životného prostredia na náklady rezortu lesného 

hospodárstva a jeho organizácií. Vzhľadom na nedoriešenosť uvedených  otázok sa táto forma 

„náhrady“ zatiaľ prakticky nevyužíva. Nástroj zámeny pozemkov, tak ako je zatiaľ navrhovaný, 

neumožňuje zohľadniť hodnotu ekosystémových služieb (ďalej ES) poskytovaných 

predmetnými porastmi, pričom zohľadnenie ich vysokej prírodnochrannej hodnoty zo strany 

rezortu životného prostredia by malo byť samozrejmosťou.  

b) nájom pozemku (§ 61b zákona o ochrane prírody) – táto forma náhrady je zo všetkých 

zákonom umožnených foriem asi najperspektívnejšia, o čom svedčí aj jej časté využívanie 

v zahraničí. Nájom nie je možný u pozemkov vo vlastníctve štátu a nevzťahujú sa naň 

ustanovenia zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 

podniku a lesných pozemkov. Na nájomcu prechádzajú všetky práva a povinnosti, ktoré 

vyplývajú z osobitných predpisov (napr. aj zo zákona o lesoch) a súvisia s užívaním pozemku 
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na dosiahnutie účelu nájmu (teda ochrany prírody), ak sa nedohodnú inak. Nájomca je povinný 

poskytnúť prenajímateľovi dokumentáciu súvisiacu so spôsobom starostlivosti o pozemok, 

najmä popis predpokladaného vývoja a očakávaného stavu pozemku po ukončení nájomnej 

zmluvy – toto ustanovenie je mimoriadne dôležité pre prenajímateľa, t.j. neštátneho vlastníka 

lesných pozemkov. Umožňuje mu zvážiť riziká plynúce z nájmu, napr. hrozbu straty hodnoty 

porastu vplyvom (ne)hospodárenia počas doby nájmu (prestarnutie, rozvrátenie vplyvom 

škodlivých činiteľov), čo by zhoršilo vyjednávaciu pozíciu vlastníka pri budúcej nájomnej 

zmluve. Keďže záujmom nájomcu pravdepodobne nebude hospodárenie ani vzdialene podobné 

bežnému hospodáreniu, treba očakávať, že pozemok nebude po uplynutí nájmu v rovnakom 

stave, ako v okamihu prenajatia. Nájomná zmluva sa, v prípade lesných pozemkov, uzavrie 

minimálne na 30 rokov, pričom si treba uvedomovať, že prenájom na celú rubnú dobu 

z pohľadu vlastníka nič nerieši (inštitút nájmu sa využije spravidla kvôli ponechaniu porastu 

bez zásahu, takže uplynutie rubnej doby nebude znamenať, že porast bude v rovnakom veku 

ako v okamihu nájmu). Pokiaľ jedna zo zmluvných v poslednom roku doby nájmu neoznámi 

svoje rozhodnutie nájom ukončiť, zmluva sa automaticky predlžuje za rovnakých podmienok 

ako boli dohodnuté v pôvodnej zmluve. Zo strany ochrany prírody môže byť dôvodom 

nezáujmu o predĺženie zmluvy to, že sa porast dostal do stavu, v ktorom je jeho 

obhospodarovanie pre vlastníka ekonomicky nevýhodné alebo z hľadiska ochrany prírody 

nepredstavuje na najbližšie nájomné obdobie „hrozbu“ (napr. pôjde o mladinu). Aj keď výška 

nájmu nie je súčasným znením zákona o ochrane prírody nijako obmedzená, dá sa očakávať, že 

pri vyjednávaní sa bude vychádzať najmä z ekonomickej hodnoty produkcie. Z pohľadu 

rozvíjajúceho sa konceptu ekosystémových služieb (ES) by však výška nájmu mala 

zohľadňovať aj ich hodnotu. Pokiaľ porast v danom stave predstavuje prírodnoochrannú 

hodnotu, cena tejto ES by mala byť zohľadnená. Nie je dôvod, aby sa výška nájmu odvíjala 

práve od ceny produkcie dreva, resp. rentability ťažby, pokiaľ má nájomca záujem práve túto 

ES nevyužívať. Treba si aj uvedomovať, že nájomca získa na dobu nájmu aj právo vyberať 

poplatky za jednotlivé ES, pokiaľ sa počas nájmu vytvoria podmienky pre ich spoplatnenie. 

c) výkup pozemkov do vlastníctva štátu (§ 61c) – táto forma „náhrady“ sa podobá  zámene 

pozemku (pozri vyššie) a to aj v tom, že nejde o skutočnú kompenzáciu obmedzení 

hospodárenia, ale skôr o snahu trvalo sa zbaviť povinnosti čokoľvek kompenzovať. 

Ministerstvo životného prostredia alebo ním poverená organizácia ochrany prírody, Slovenský 

pozemkový fond alebo správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu môže vykúpiť pozemky 

v chránených územiach, a to najviac za cenu stanovenú podľa vyhlášky Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
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v znení neskorších predpisov. Pozemky do vlastníctva štátu môže vykúpiť aj navrhovateľ ako 

„kompenzačné opatrenie“ podľa § 28, čiže kvôli zabezpečeniu priaznivého stavu ochrany 

v územiach Natura 2000. Z pohľadu ochrany prírody ostáva problematickým možný správca 

vykúpených lesných pozemkov (organizácie ochrany prírody zatiaľ takúto právomoc nemajú). 

Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu finančnej náročnosti, sa tento nástroj zatiaľ nevyužíva. 

d) zmluvná starostlivosť (§ 61d) – nástroj sa v podstate prekrýva s finančným príspevkom (§ 

60) a nejde o platbu za žiadnu z ES (ani za produkciu dreva), ale o platbu za činnosť 

obhospodarovateľa predmetných (aj lesných?) pozemkov, čiže za zmluvne dohodnutý 

manažment. Paradoxne, zmluvná starostlivosť sa v zmysle zákona (§ 61 (1) zákona o ochrane 

prírody) neuplatňuje, ak ide o pozemky vo vlastníctve štátu, hoci náklady na dohodnuté 

obhospodarovanie by musela znášať aj  štátna organizácia obhospodarujúca daný pozemok. 

Nástroj sa zatiaľ uplatňuje najmä u nelesných pozemkov (kosenie, spásanie), kde je podiel 

štátneho vlastníctva nižší. Nie je zrejmé, či sa s touto formou náhrad uvažuje aj u lesných 

pozemkov – v praxi zvyčajne organizácie ochrany prírody nemávajú jasnú predstavu o potrebe 

opatrení pestovania lesa a ochrany lesa pre dosiahnutie cieľového stavu porastov. Pri 

obmedzenom manažmente u lesných porastov hrozí, že bude, na rozdiel od bežného 

hospodárenia, stratový z dôvodu malej koncentrácie ťažieb – výška platieb by toto mala 

zohľadňovať, vtedy je však používanejším riešením nasledujúci nástroj. Na činnosti 

vykonávané v súvislosti so zabezpečením starostlivosti o chránené územie a jeho ochranné 

pásmo uvedené v zmluve o starostlivosti sa nevzťahujú zákazy podľa a nevyžadujú sa súhlasy 

vyplývajúce zo stupňov ochrany prírody. 

e) finančná náhrada (§ 61e) – ide o kompenzáciu strát na výnosoch súvisiacich s obmedzením 

bežného hospodárenia. Uplatňuje sa v prípadoch, keď nebola uzavretá zámenná zmluva, 

nájomná zmluva, kúpna zmluva alebo zmluva o starostlivosti a dochádza k obmedzeniu 

bežného obhospodarovania v dôsledku obmedzení a opatrení vyplývajúcich z požiadaviek 

ochrany prírody. Vypočíta sa ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi pri bežnom hospodárení 

a hospodárení obmedzenom zákonom o ochrane prírody. Opäť je tu jednoznačná väzba na 

využívanie produkcie pozemku a jeho ekonomiku, nejde o platby za ES ani za 

prírodnoochrannú hodnotu územia. Oprávneným poberateľom náhrady je vlastník pozemku 

(spoluvlastník, spoločenstvo vlastníkov), alebo, v prípade že vlastník sám pozemok 

neobhospodaruje, nájomca pozemku. Nárok na finančnú náhradu začína plynúť: a) dňom 

vyhlásenia chráneného územia alebo zmeny podmienok jeho ochrany, z ktorých vyplýva 

obmedzenie bežného obhospodarovania, b) dňom schválenia programu starostlivosti o lesy 

alebo jeho zmeny, v ktorých boli zohľadnené požiadavky orgánu ochrany prírody, c) dňom 



110 
 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany prírody o nepovolení výnimky na 

odstránenie následkov škôd v lesoch spôsobených škodlivými činiteľmi, alebo d) dňom 

rozhodnutia orgánu ochrany prírody s obmedzujúcimi podmienkami alebo zákazom činnosti. 

Lehota na uplatnenie nároku začína na lesných pozemkoch plynúť dňom vzniku nároku. 

Hlavnými nedostatkami tejto formy náhrady sú jej prílišná naviazanosť na ekonomiku ťažby 

dreva (a teda nemožnosť stanovenia trhovej výšky náhrady a nemožnosť zohľadnenia hodnoty 

ES iných ako produkcia dreva) a metodické problémy s výpočtom výšky náhrady u väčšiny 

foriem obmedzení (bezproblémový je vlastne len výpočet náhrady za nespracovanie kalamity 

v piatom stupni ochrany). Ďalším nedostatkom je, že náhrada sa môže týkať iba priamych strát 

na výnosoch – nepriame straty vyplývajúce z nemožnosti zvyšovania kvality porastov alebo 

intenzifikácie hospodárenia, nie sú u tohto nástroja zohľadniteľné. 

Osobitným nástrojom je finančný príspevok (§ 60) ktorý je, okrem udržiavania stavby potrebnej 

pre druh živočícha, určený aj na udržiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny, 

ktorý nie je možné dosiahnuť len bežným obhospodarovaním pozemku. Oprávnenými 

poberateľmi sú vlastníci, správcovia alebo nájomcovia pozemkov v maloplošných chránených 

územiach národnej siete alebo v európskych resp. medzinárodných chránených územiach 

(najmä Natura 2000) bez ohľadu na ich výmeru, alebo pozemkov s chráneným stromom alebo 

chránenými druhmi živočíchov a rastlín. Napriek uvedeným formuláciám, ktoré vzbudzujú 

dojem, že nástroj by mohol byť využitý na platby za ES v oblasti biodiverzity, tomu tak 

v skutočnosti nie je. Zo skutočnosti, že platby sú viazané na iné než bežné hospodárenie, 

vyplýva, že ani v tomto prípade nejde o platbu za službu poskytovanú ekosystémom, ale za 

službu poskytovanú lesným hospodárom. Rovnako aj formulácie, že finančný príspevok možno 

poskytnúť až do výšky 100 % rozdielu nákladov a skutočnosť, že finančný príspevok sa 

poskytuje pred realizáciou dohodnutých opatrení a že nepoužité prostriedky je vlastník, správca 

alebo nájomca dotknutého pozemku, budovy alebo podzemného priestoru povinný vrátiť 

dokazujú, že príspevok je viazaný na činnosť hospodára, nie na ES. Nástroj sa veľmi podobá 

na zmluvnú starostlivosť (§ 61d), nie je však deklarovaný ako forma náhrady za obmedzenie 

bežného hospodárenia a zákon nezakazuje jeho využitie ani u štátom vlastnených pozemkov. 

V súčasnosti nám nie je známe využitie finančného príspevku u lesných pozemkov.  

 

Vzťah výšky poplatkov k biodiverzite 

Všetky vyššie uvedené nástroje vychádzajú z princípu platieb za obmedzenie hospodára alebo 

vlastníka nad rámec bežného hospodárenia. Tento princíp je trochu potlačený jedine u nájmu 

pozemkov, ktorý síce je v zákone zaradený medzi nástroje kompenzácie za obmedzenie 
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bežného hospodárenia, ale nájom (teoreticky) môže zahŕňať aj priamu platbu za biodiverzitu 

a ďalšie ES. V zásade však v zákone o ochrane prírody nie je definovaná možnosť poberania 

platieb, ktoré by boli v súlade so základným princípom platieb za ES, čiže myšlienkou 

poberania platieb za pozitívnu externalitu lesného hospodárstva vo forme biodiverzity. 

Myšlienka priamych platieb za biodiverzitu, ktorých výška by závisela na kvalite biodiverzity 

vyjadrenej vhodne volenými kvantitatívnymi ukazovateľmi, nie je v zákone o ochrane prírody 

prítomná. 

Za pozornosť stojí aj skutočnosť, že výška akýchkoľvek platieb vlastníkovi resp. užívateľovi 

lesného pozemku (s výnimkou nájmu) nesmie, v zmysle zákona o ochrane prírody, prekročiť 

hodnotu potenciálnej ťažby dreva na danom pozemku pri danom stave porastu. Toto dokazuje, 

že u týchto platieb v skutočnosti nejde o biodiverzitu, resp. že rezort životného prostredia 

nepripisuje biodiverzite reálnu hodnotu (skôr len morálnu). 

 

Ďalšie možnosti kompenzovania obmedzení vyplývajúcich z ochrany prírody 

Orgány ochrany prírody alebo nimi poverené organizácie OP (v zásade ide o správy 

jednotlivých veľkoplošných chránených území alebo Regionálne správy ochrany prírody a 

krajiny) sú v zmysle zákona o ochrane prírody (§ 58) oprávnené vyberať poplatky za vstup do 

CHÚ alebo ich častí. Toto vstupné je vlastne finančným vyjadrením ceny rekreácie, ktorá 

v chránených územiach priamo súvisí s biodiverzitou a krajinárskymi hodnotami územia. 

Zákon o ochrane prírody zmieňuje, že v prípade neštátneho vlastníctva pozemkov je na 

vyberanie poplatkov nutný súhlas vlastníka pozemku, predstaviteľný je však jediný dôvod, 

prečo by vlastník mal súhlasiť s výberom takýchto poplatkov – organizácia ochrany prírody by 

mohla zabezpečiť výber a poskytnúť vlastníkovi primeraný podiel na vyzbieraných poplatkoch. 

Súčasný zákon o lesoch poskytuje vlastníkovi lesných pozemkov len okrajové možnosti 

obmedzovať a spoplatňovať vstup verejnosti do lesa. Zákon o ochrane prírody sa o toto už 

dlhšie usiluje, hoci donedávna bolo obmedzovanie vstupu do chránených území v rozpore aj 

s časťami tohto zákona, konkrétne s tými, ktoré upravujú vstup do území diferencovane podľa 

stupňov ochrany prírody. Posledná novela zákona už tento rozpor vyriešila odvolaním sa na 

návštevný poriadok chráneného územia, ktorý môže vstup upraviť inak ako by vyplývalo zo 

stupňa ochrany. Snaha orgánov ochrany prírody spoplatniť vstup do chránených území býva 

spravidla vlastníkmi lesa vnímaná negatívne. Po úprave podmienok smerom k zainteresovaniu 

vlastníka pozemku (podstatná časť zisku by patrila jemu), by sa však vyberanie takýchto 

poplatkov mohlo stať formou platieb za ES (balík predávaných ES by v tomto prípade 

pozostával najmä z rekreácie a biodiverzity). Vyberanie poplatkov za vstup do „prírody“ 



112 
 

organizáciou ochrany prírody môže napomôcť „prelomiť tabu“ v tejto oblasti a následne 

umožniť aj primerané zmeny zákona o lesoch smerom k priamemu vyberaniu poplatkov. 

 

Bežné hospodárenie a možnosti platieb za biodiverzitu  

Väčšina vyššie menovaných finančných nástrojov zákona o ochrane prírody sa vzťahuje len na 

prípady obmedzenia bežného obhospodarovania dotknutých pozemkov. Termín bežného 

hospodárenia resp. obhospodarovania, sa teda stáva kľúčovým. Podľa zákona o ochrane prírody 

(§ 61 (2)) sa bežným obhospodarovaním v lesoch rozumie: b) bežné hospodárenie v lesoch bez 

obmedzujúcich požiadaviek orgánov ochrany prírody vyplývajúcich zo zákazov a iných 

podmienok ochrany prírody ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe, pričom sa 

zákon o ochrane prírody pri definovaní termínu „bežné hospodárenie v lesoch“ odvoláva na 

zákon o lesoch 326/2005, § 2 k): bežným hospodárením v lesoch [sa rozumie] taký spôsob 

hospodárenia, ktorý pri dodržaní ustanovení tohto zákona umožňuje racionálne využívanie 

všetkých jeho funkcií, najmä produkčnej funkcie; zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení 

lesného hospodárskeho plánu pred uplatnením osobitného režimu hospodárenia. 

Definícia bežného hospodárenia v lesoch je teda pomerne nejasná. Už formulácia zákona 

o lesoch ponecháva určitú subjektivitu vo výklade pojmov „racionálne využívanie“ a „pred 

uplatnením osobitného režimu“. Hospodársko-úpravnícke plánovanie v lesoch bolo oddávna 

ústretové voči požadovateľom tzv. mimoprodukčných funkcií. To, čo dnes nazývame 

hospodárskymi lesmi, sú v skutočnosti lesy polyfunkčné. Určite nejde o lesy zamerané výlučne 

na produkčnú funkciu a už vôbec nie o lesy umožňujúce vlastníkovi sa zamerať na ľubovoľný 

typ produkcie. Používať ako etalón bežného hospodárenia súčasné programy starostlivosti o 

lesy (PSoL), s ich relatívne dlhými rubnými dobami a preferenciou prirodzeného drevinového 

zloženia porastov, nie je celkom korektné.  

Ešte väčším problémom „konceptu obmedzenia bežného hospodárenia“ je výpočet výšky 

náhrad voči súčasnému stavu porastov, ktorý nemusí byť ideálny (s ohľadom na kvalitu a objem 

produkcie). Tento nie celkom ideálny stav by však, v prípade neexistencie obmedzení ochrany 

prírody,  mohol vlastník lesného pozemku zlepšiť. Napr. málo produktívne porasty by mohli 

byť premenené alebo rekonštruované, hospodárenie by (teoreticky) bolo možné zintenzívniť, 

bolo by možné zvoliť ekonomicky výhodnejšiu drevinu a p. Hypotézou, že výška náhrady by 

sa mala počítať aj z produkčného potenciálu daného pozemku, by sa zodpovedné orgány mali 

prinajmenšom seriózne zaoberať. 
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Nedoriešený je spôsob porovnania medzi nákladmi na bežné hospodárenie a nákladmi na 

„osobitný režim hospodárenia“. Kvôli jeho komplikovanosti sa v dnešnej dobe náhrady 

vyplácajú prakticky len v prípade bez zásahových území. 

Z pohľadu zavádzania systému platieb za biodiverzitu ako ekosystémovú službu, má myšlienka 

využívania bežného hospodárenia v lesoch ako základu pre výpočet výšky platieb len 

obmedzený význam. Najväčším nedostatkom je, že výška takto vypočítanej platby je nezávislá 

od merateľných ukazovateľov biodiverzity. Režim bežného hospodárenia by však mohol byť 

podkladom pre zavedenie pojmu „bežnej biodiverzity“, od ktorej by sa následne odvíjalo 

hodnotenie biodiverzity aktuálnej. 

 

Nárok na finančnú náhradu alebo finančný príspevok 

Napriek potenciálne efektívnym finančným nástrojom je ochrana prírody na Slovensku stále 

zabezpečená skôr reštriktívne. Viaceré ustanovenia zákona o ochrany prírody nie sú s politikou 

týchto (relatívne nových) nástrojov kompatibilné. 

Väčšina obmedzení zákona o ochrane prírody platí bez ohľadu na súhlas vlastníka alebo 

užívateľa pozemku. Toto sa týka najmä zákazov a potreby súhlasov vyplývajúcich zo stupňov 

ochrany prírody (čiže je tu povinnosť vlastníka rešpektovať už vyhlásené chránené územia) 

a do určitej miery aj vyhlasovania nových chránených území a resp. zonácie (zmeny stupňa 

ochrany) už existujúcich chránených území. Napr. u zonácie (§ 30) môže  organizácia ochrany 

prírody pozemok ktorý sa má zaradiť do zóny A alebo B a ktorý nie je v štátnom vlastníctve, 

prenajať, vykúpiť alebo zameniť na účel zabezpečenia celistvosti zóny, na čo sa primerane 

vzťahujú zákonné ustanovenia týkajúce sa náhrady za obmedzenie bežného hospodárenia. Pri 

vyhlasovaní nových chránených území národnej siete alebo ich zón je, v prípade že tieto budú 

mať štvrtý alebo piaty stupeň ochrany, potrebný súhlas vlastníka pozemku (nie užívateľa).  

Ustanovenie sa však nevyhnutne nevzťahuje na územia európskej sústavy chránených území 

(pozri nižšie). Súčasná prax ukazuje, že orgány ochrany prírody a krajiny majú pri vyhlasovaní 

nových chránených území a zón snahu dosiahnuť dohodu z (neštátnym) vlastníkom alebo 

užívateľom pozemku. V súlade s európskymi štandardmi je súhlas vlastníka vyžadovaný 

v prípade území európskeho významu (§ 27), kde zo zákona vyplýva povinnosť navrhované 

územie a obmedzenia hospodárenia v ňom s vlastníkmi prerokovať, vrátane spôsobu náhrady 

za obmedzenie bežného obhospodarovania. Nie je tu však explicitne deklarovaná nutnosť 

súhlasu vlastníka s návrhom a tento môže byť nahradený rozhodnutím orgánu ochrany prírody. 

Upozorniť treba aj na skutočnosť, že rozsah obmedzení bežného obhospodarovania nebýva 

v čase vyhlasovania územia európskeho významu celkom známe (reštrikcie a požiadavky 
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môžu, resp. musia, byť v týchto územiach kedykoľvek navýšené s odvolaním sa na nepriaznivý 

vývoj stavu ochrany) a bývajú navrhovateľmi území často bagatelizované. Ako príklad môžu 

poslúžiť v súčasnosti predkladané Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia na roky 

2016-45, v ktorých sa objavujú požiadavky typu „zvýšiť podiel porastov starších ako 80 rokov 

na 60%“, čo by v praxi mohlo pre niektorých vlastníkov znamenať zastavenie rubnej ťažby na 

celé toto obdobie. 

U finančného príspevku zákon o ochrane prírody vyslovene uvádza, že (§ 5) ak udržiavanie 

alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny nemožno zabezpečiť bežným 

obhospodarovaním, vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi dotknutých pozemkov možno 

poskytnúť finančný príspevok. Bez ohľadu na jeho poskytnutie je však vlastník, správca alebo 

nájomca pozemku s osobitne chránenou časťou prírody a krajiny (čiže pozemku s chráneným 

územím, chráneným druhom, chráneným objektom alebo ochranným pásmom chráneného 

územia) povinný pri jeho bežnom obhospodarovaní zabezpečovať priaznivý stav časti krajiny. 

Priaznivým stavom časti krajiny sa rozumie jej stav v súlade cieľmi ochrany určenými v 

dokumentácii ochrany prírody. Pojem teda nemá priamy súvis s priaznivým stavom druhu alebo 

biotopu definovanými smernicou o biotopoch (Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane 

prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín).  

V prípade neuposlúchnutia pokynov orgánu ochrany prírody má dokonca organizácia ochrany 

prírody právo (§ 5 (7)) „zabezpečiť priaznivý stav časti krajiny“  na vlastné náklady, ale 

(teoreticky) aj bez ohľadu na záujmy vlastníka. Zatiaľ nám nie je známe žiadne uplatnenie tohto 

kontroverzného ustanovenia v praxi. 

Vlastník alebo užívateľ sú povinní zo svojich pozemkov na vlastné náklady odstraňovať 

invázne druhy rastlín a živočíchov (§ 7). Orgán ochrany prírody má len povinnosť vlastníka 

alebo  užívateľa na výskyt týchto druhov upozorňovať a v prípade potreby nariadiť ich 

odstránenie. Odstrániť tieto druhy (bez potreby súhlasu vlastníka) môže aj osoba poverená 

orgánom ochrany prírody, avšak na náklady vlastníka resp. užívateľa. 

Keď to zhrnieme, môžeme konštatovať, že sa vzťah medzi neštátnymi vlastníkmi lesa 

a ochranou prírody javí veľmi negatívne, najmä z dôvodu obmedzenia vlastníckych práv 

v chránených územiach. Slabé vyjednávacie schopnosti zástupcov vlastníkov lesov v porovnaní 

s predstaviteľmi ochranárskych organizácií, postoj verejnosti a nízka podpora neštátnych 

vlastníkov lesov  zo strany štátu, komplikujú  riešenia, ktoré sú právne možné na základe 

novelizácií zákona o ochrane prírody a krajiny. Informácie potrebné pre združenia vlastníkov 

lesov a ich členov sú nedostatočne komunikované a implementáciu týchto nástrojov sťažuje 

slabá medzisektorová koordinácia.   
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3.3 ANALÝZA POLITICKEJ MOCI ZDRUŽENÍ VLASTNÍKOV LESOV NA SLOVENSKU 

 

Vnútorná formálna politická moc 

Vnútorné predpisy a demokratická agenda. Vnútorné predpisy združenia určujú ako 

združenie bude fungovať a aké ciele by malo dosiahnuť. Vnútorné predpisy sú definované 

v stanovách združení vlastníkov lesov a regulujú vnútorné záležitosti a nastavujú pravidlá 

správania sa pre členov a funkcionárov združení. Stanovy sú schválené valným zhromaždením, 

a týmto spôsobom môžu členovia ovplyvňovať aktivity združenia. V združeniach sú 

rozhodnutia prijímané na základe princípu väčšiny alebo konsenzom. Ak sú rozhodnutia 

prijímané väčšinou a menšina dané rozhodnutie nepodporuje, je dôležité, aby jej názory boli 

rešpektované a aby sa menšina necítila „tyranizovaná“ väčšinou (Dahl 1961). Náš výskum 

nepreukázal žiadne vylúčenie menšinovej skupiny, ale preukázal problémy pri nastolení 

problémov do politickej agendy (F5, F9) v dôsledku zmeny hlavných aktivít združení 

vlastníkov lesov. Po páde komunizmu bola hlavným cieľom združení vlastníkov lesov pomoc 

členom aj nečlenom združenia s reštitučným a reprivatizačným procesom. V súčasnosti sú 

dôležité aj iné ciele, ako napr. reprezentácia záujmov združenia alebo poradenské služby pre 

členov v ekonomických a lesníckych otázkach (Weiss a kol. 2012). V regionálnom združení 

vlastníkov lesov sú poskytované aj právne rady týkajúce sa legislatívnych zmien (F1).  

Aj keď členstvo v združení predpokladá súhlas s programom ako celkom (F4), záujmy 

individuálnych členov sa môžu líšiť. Preto sú pre zabezpečenie vnútornej stability dôležité 

vnútorné pravidlá pre zabezpečenie dialógu medzi volenými výkonnými orgánmi a členmi. 

Odlišné záujmy individuálnych členov v združení vlastníkov lesov poskytujú možnosť získať 

nový pohľad na danú problematiku (F5), ale môžu viesť aj k vnútorným konfliktom. Ako sa 

vyjadrili všetci funkcionári, členovia sú schopní riešiť svoje konflikty samostatne, s  využitím 

demokratických princípov zakotvených v stanovách. Podľa našich zistení existuje všeobecná 

zhoda, že záujmy sú rovnaké, ale prostriedky na dosiahnutie cieľov sú odlišné.  

Nie všetky otázky lesníctva môžu byť úspešne umiestnené do politickej agendy. Obmedzenie 

spočíva v spoločnej dohode členov združenia vlastníkov lesov, kde konečná podoba musí 

odrážať spoločný záujem svojich členov. Jeden funkcionár sa vyjadril, že „odlišné záujmy 

vyplývajú z nedostatku vedomostí a komunikácie, pretože každého zaujíma skôr ekonomická 

stránka“ (F1).  
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Podľa našej teórie skupina, ktorá úspešne nastolí a definuje problém do politickej agendy, môže 

byť tiež tá, ktorá definuje riešenie problému, čím získa prevahu v politickej diskusii. 

Napríklad  v procese formulácie zákona o lesoch č. 326/2005, predstavitelia združení navrhli 

zmenu lehoty na zabezpečenie mladých lesných porastov zo sedem na desať rokov. Tvrdili, že 

navrhovaný počet neodráža prírodné podmienky. Nakoniec bol ich návrh prijatý a začlenený 

do nového zákona o lesoch (F1-12). Môžeme tak konštatovať, že daný faktor zvyšuje politickú 

moc združení vlastníkov lesov.   

Finančné zdroje na činnosť združení. Hlavným problémom združení vlastníkov lesov je 

nájsť finančné prostriedky pre svoje aktivity. Ich nedostatok im bráni k naplneniu a 

dosahovaniu stanovených cieľov. Nadobudnutie a udržateľnosť finančných prostriedkov je 

rozhodujúcou výzvou pre združenia. Záujmové združenia by mali využívať možnosti viacerých 

zdrojov príjmov, aby si zabezpečili vlastnú nezávislosť od jedného finančného zdroja, a aby sa 

vyhli aj negatívnym dôsledkom pri jeho neočakávanom zlyhaní. Finančné zdroje môžu 

záujmové združenia získať z vlastnej činnosti alebo z iného, externého zdroja. Externé zdroje 

majú rôzny charakter a môžu byť z verejných zdrojov  vo forme finančných príspevkov 

a grantov, alebo zo súkromných zdrojov vo forme darov, sponzorských príspevkov, verejných 

zbierok, atď. Externé zdroje môžu poskytnúť významný príjem pre združenia, ale taktiež ich 

môžu vytvoriť závislosť na iných aktéroch, ktoré môžu mať vplyv na potenciálnu moc 

združenia.  

Všetci respondenti sa jednoznačne zhodli, že združenia vlastníkov lesov nemajú dostatok 

finančných prostriedkov, čo sa odráža v poskytovaných službách pre členov a taktiež aj 

v činnosti združenia. Financovanie združení je na Slovensku podľa väčšiny funkcionárov 

dlhotrvajúci problém. Podpora od štátu je v posledných rokoch kritická a funkcionári cítia, že 

štát nemá žiaden záujem im pomôcť (F1-13).  

Združenia vlastníkov lesov získavajú hlavné finančné prostriedky z členských príspevkov, 

ktoré každý člen musí platiť ročne v závislosti od rozlohy lesného pozemku. Existujú však aj 

členovia, ktorí poplatky neplatia a aj napriek tomu môžu využívať všetky výhody členstva (F1, 

F5-F12). 

Združenia vlastníkov lesov majú niekoľko možností dodatočných príjmov, aby si zabezpečili 

vlastnú finančnú nezávislosť od jedného zdroja, a aby tak zabránili negatívnym dôsledkom 

neočakávaného zlyhania. Je to najmä možnosť získať podporu z Programu rozvoja vidieka 

(PRV) a zo štátnych dotácií. Podpora cez PRV je pre vlastníkov lesov jedným z najdôležitejších 

spôsobov ako získať finančné prostriedky (F1-13). Prostredníctvom financovania z EÚ môžu 
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združenia poskytovať lepšie služby pre svojich členov a motivovať nečlenov k vstupu do 

združenia.  

Na začiatku niektoré združenia dostávali štátne dotácie na nákup kancelárskeho zariadenia, 

podpora z projektov bola taktiež k dispozícii prostredníctvom európskych programov ako 

napríklad PHARE. Okrem Združenia súkromných, spoločenstevných a obecných lesov, ktoré 

získali podporu od Ministerstva poľnohospodárstva na jeho založenie v roku 1991, združenia 

vlastníkov lesov nedostali žiadnu významnú podporu z verejného sektora. Väčšina dostupnej 

podpory prichádzala cez neformálne výmeny skúseností s inými krajinami alebo 

medzinárodnými organizáciami.  

Združenia vlastníkov lesov sa neboja závislosti od štátu, pretože žiadajú len o niektoré 

príspevky na ich prevádzkové aktivity, ako je tomu v iných združeniach (napr. cirkevných). 

Peniaze by neboli využité na platy funkcionárov, ale na zlepšenie poskytovania služieb pre 

členov (F1, F5, F8, F13).  

 

Služby členom združenia. Hlavným poslaním záujmových združení je zabezpečovať 

uspokojovanie záujmov a potrieb členov vzájomnou podporou bez toho, aby sa čakalo na 

rozhodnutie akéhokoľvek verejného úradu v danej veci a poskytnúť členom alternatívne 

riešenia, čiže právo na slobodu voľby. K službám členom združení patrí informovanosť 

a vzdelávanie a táto služba je zameraná na jednotlivých členov záujmového združenia, pretože 

informácie, ktoré sa ťažko zisťujú alebo sa nedajú nájsť, sú zhromažďované, upravené a 

distribuované prostredníctvom združenia. Poradenstvo je podstatnou službou, kde členovia 

môžu získať informácie z rôznych oblastí, napr. právnych, ekonomických, reštitučných, atď. 

Záujmové združenia by mali organizovať školenia a ďalšie vzdelávanie ohľadom daných tém, 

aby členovia mohli spoločne participovať na dosiahnutí spoločných záujmov, ktoré boli 

stanovené a nedochádzalo by tak k problému čierneho pasažiera (FAO 2000). 

V súčasnosti medzi hlavné služby poskytované členom patrí ekonomické a právne poradenstvo. 

Kvalita poskytovanej služby závisí od finančnej situácie združenia. Výkonné orgány združení 

vlastníkov lesov obvykle pozývajú zástupcov štátnej správy alebo ekonomických odborníkov, 

aby členom vysvetlili zmeny v legislatíve týkajúce sa pozemkových spoločenstiev a daňových 

reforiem. Školenia alebo semináre sú organizované nesystémovo ad hoc kvôli nedostatku 

ľudských a finančných zdrojov (F1, F5, F6, F11, F12). V minulosti mohli združenia vlastníkov 

lesov získať financie v rámci zákona č. 274/2006 Z.z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji 

vidieka pre poradenské služby, vzdelávanie, zriadenie a prevádzkovanie regionálnych združení 
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vlastníkov lesov. Táto podpora však bola zrušená a jedinú podporu, ktorú združenia môžu 

získať od štátu je na financovanie aktivít práce s verejnosťou. Hlavná sťažnosť združení 

vlastníkov lesov je, že štát nepodporuje združenia a dokonca zastavil aj financovanie 

poradenských služieb pre členov (F3, F8).   

 

Spoločné hospodárenie členov. Skupinové aktivity zamerané na úsporu nákladov sú 

významným dôvodom pre vznik hospodárskych združení vlastníkov lesov, ktoré môžu 

vzniknúť s pomocou záujmových združení. Úspory môžu byť pri zásobovaní, produkcii, 

marketingu a riadení. Pri zásobovaní hromadný nákup organizácie v mene členov znamená 

nižšiu cenu zariadení a materiálov. Jedným z ďalších ekonomických dôvodov je spolupráca v 

oblasti ťažby, predaja dreva a hospodárenia v lese. Spoločné hospodárske aktivity môžu byť 

pre člena účinnejšie a jednoduchšie. Pre vlastníkov lesného pozemku, ktorí nie sú úzko spätí s 

pozemkom, spoločné obhospodarovanie často predstavuje jedinú možnosť obhospodarovania. 

Spolupráca na trhu s drevom prispieva k silnejšej pozícii na trhu, s čím súvisia vyššie príjmy 

pre členov záujmového združenia. Účely spoločného hospodárenia môžu pozostávať 

z kombinácie spoločného zastupovania záujmov, informačných aktivít a spoločných 

ekonomických cieľov (FAO, 2000).  

Na Slovensku bolo niekoľko regulačných nástrojov na podporu vytvárania združení spoločného 

hospodárenia v lesoch. Väčšina z nich ostala len deklaratórna, odkazujúca na vykonávacie 

právne predpisy, ktoré neboli prijaté. Iba jeden z nich (nariadenie Ministerstva č. 806/2004) 

uvádzal špecifické finančné nástroje na podporu združovania v podobe priamych platieb 

v závislosti od veľkosti združeného lesného majetku. Žiadne hospodárske združenie si 

nevyžiadalo štátnu pomoc pre vytvorenie spoločného hospodárenia. V dôsledku toho je 

obhospodarovanie na spoločných pozemkoch vykonávané jednotlivo a spoločný koncept nie je 

vytvorený (F8-10). Jeden funkcionár sa domnieva, že potreba spoločného hospodárenia je 

dôležitá pre budúce generácie, aby bol zabezpečený príjem pre nadchádzajúce roky (F3). 

Jednou z výhod spoločného hospodárenia je prevencia ilegálnych aktivít v lesoch, ktorá je 

taktiež vykonávaná jednotlivo. Podľa niektorých funkcionárov spoločné úsilie členov by malo 

byť väčšie, ale združenia na to nemajú finančné prostriedky (F5, F6). Združovanie pre spoločné 

hospodárenie však vnímajú individuálni členovia často s odporom, aj napriek ekonomickým 

výhodám prezentovaným v teórii. 

 

Odborné vedomosti. Združenia môžu poskytovať poradenstvo a vzdelávacie aktivity pre 

členov. Na základe odborných znalostí a vedomostí môžu členovia združení ovplyvňovať 
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ostatných členov, iné združenia vlastníkov lesov, orgány verejnej správy alebo politické strany. 

Prostredníctvom návrhov vecných riešení a činnosťou expertov v konkrétnych oblastiach sa 

znižujú informačné deficity verejnej správy a politikov. V záujmových združeniach je 

dôležitým faktorom pojem „sila odbornosti“, ktorý znamená schopnosť ovplyvňovať správanie 

ostatných v združení na základe predošlých skúseností a odborných znalostí v určitej oblasti a 

je znakom lepšej kooperácie pri dosahovaní spoločných záujmov (Huber, 2000).   

Na Slovensku nie je silná odbornosť vnímaná združeniami vlastníkov lesov ako dôležitá, 

pretože ju podľa funkcionárov štátna správa nevyužíva (F3, F5-8). Zvyčajne sú funkcionári 

združení vlastníkov lesov odborníci v lesníctve, ale mnohým individuálnym členom chýba 

akékoľvek lesnícke vzdelanie a vedomosti. Funkcionári sú schopní podať vedomosti svojim 

členom, aj iným združeniam, ale majú pocit, že štát o ich odbornosť nestojí (F1, F7-13). Všetci 

funkcionári sa zhodli, že je v záujme štátu poskytnúť vzdelanie novým vlastníkom lesa, pretože 

iba vlastníci lesov so špecifickými znalosťami z oblasti lesného hospodárstva sú schopní 

obhospodarovať lesy v súlade s princípmi trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Dôvod, 

prečo štátna správa nepotrebuje odbornosť združení vlastníkov lesov je, že v sektore lesného 

hospodárstva má špecializovaná štátna správa dostupné rozsiahle praktické informácie, najmä 

zo svojej činnosti v oblasti obhospodarovania štátnych lesov, poradenských služieb a výskumu.  

 

Vnútorná neformálna politická moc 

Reprezentatívnosť. Reprezentatívnosť je vyjadrená počtom členov záujmového združenia k 

počtu členov celej socioekonomickej skupiny. V pluralizme, čím je väčšia relatívna veľkosť 

združenia, tým je menší počet členov mimo združenia. V korporativizme niektoré združenia 

majú povinné členstvo, takže reprezentatívnosť je takmer 100%. Týmto spôsobom združenia 

zvyšujú svoju reprezentatívnosť v danom sektore, ich akceptáciu a moc. Podľa teórie 

racionálnej voľby, pre jednotlivca nie je racionálne, aby sa podieľal finančne alebo osobne na 

časovo náročných stretnutiach, rokovaniach či lobovacích aktivitách, ak z nich bude profitovať 

takisto. Daná situácia predstavuje problém čierneho pasažiera, ktoré boli opísané Olsonom 

(1965) v teórii kolektívnej akcie. 

Vzhľadom k rôznym vlastníckym kategóriám je reprezentatívnosť združení vlastníkov lesov 

rôznorodá. Najvyššiu reprezentatívnosť z hľadiska členov má Združenie cirkevných lesov 

(100%), kde všetky subjekty vlastniace alebo obhospodarujúce cirkevné lesy sú členovia, ale 

spoločne obhospodarujú len 79% lesných pozemkov. Združenie obecných lesov obhospodaruje 
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75% všetkých obecných lesov, reprezentatívnosť z pohľadu počtu členov je len 19,7% (60 

členov z 305 obcí, ktoré vlastnia les). Hoci je reprezentatívnosť vysoká, cirkevné lesy 

predstavujú len 2,6% a obecné lesy 9% z celkovej výmery lesných pozemkov Slovenska.  

Situácia v regionálnych združeniach vlastníkov lesov je iná. Podľa ich vnútornej evidencie 

majú spoločne 509 členov. Celková plocha lesných pozemkov v šiestich analyzovaných 

regiónoch (Banská Bystrica, Gemer, Liptov-Tatry, Šariš, Trenčín a Žilina) dosahuje 1 316 807 

hektárov, v rámci ktorého je 596 031 ha (45,3%) obhospodarovaných neštátnymi vlastníkmi. 

Najvyššiu reprezentatívnosť má na základe výmery Liptovsko-tatranské združenie vlastníkov 

neštátnych lesov, najnižšiu Šarišsko-zemplínske združenie vlastníkov lesov. Ak odpočítame 

skupinu subjektov obhospodarujúcich lesy, ktorí sa potenciálne môžu stať členmi združenia na 

základe vlastníctva (obecné, cirkevné), stále ostáva vysoký podiel  vlastníkov lesov, ktorí nie 

sú členmi žiadneho regionálneho združenia neštátnych lesov. To vytvára príležitosť pre 

regionálne združenia v získavaní nových členov, čo potvrdzujú aj funkcionári. Funkcionári 

regionálnych združení vlastníkov lesov neradi formálne referujú o reprezentatívnosti ich 

združení, kvôli možnej strate ich politickej výhody. 

Funkcionári a veľkí členovia. Dosahovanie cieľov záujmového združenia vyžaduje efektívne 

vedenie spojené so silnými mocenskými väzbami a funkčné stratégie ovplyvňovania 

(Michelson, 2001). Líder je schopný ovplyvňovať ostatných a zmeniť ich správanie. Líder je 

formálna autorita v združení, s právom ovplyvniť ostatných a požiadať ostatných, aby robili 

veci, ktoré sú mimo jeho pôsobnosti a zamerania (Lunenburg, 2012).  

Združenia vlastníkov lesov sú prevažne riadené staršími ľuďmi, ktorí svoju prácu vykonávajú 

dobrovoľne, bez akejkoľvek finančnej náhrady, ale podľa svojich najlepších zručností a 

schopností (F1, F2, F5-7). Profesionalizácia je dôležitá, lebo v združeniach, kde nie sú platení 

funkcionári chýba operatívnosť. Aktivita funkcionárov je úmerná ich úspechu v politickom 

procese, a keď ich štátna správa neberie do úvahy, môžu ľahko stratiť motiváciu iniciovať nové 

agendy.  

Veľkí členovia sú nevyhnutní pre združenia vlastníkov lesov. V súlade s teóriou kritickej masy, 

rozhodujúcim faktorom záujmového združenia nie je jeho veľkosť, ale existencia veľkých 

prispievateľov, ktorí majú vysoký záujem na riadnom fungovaní združenia, ktoré povedie 

k lepšiemu dosahovaniu cieľov a záujmov (Marwell a Oliver, 1993).  

Štruktúra združení vlastníkov lesov na Slovensku sa skladá z rôznych členov. Niektorí sú malí 

vlastníci, ktorí vlastnia menej ako 1 hektár lesných pozemkov, a niektorí zas veľkí členovia, 

ktorí vlastnia viac ako sto hektárov. Veľkí členovia sú dôležití pre združenia vlastníkov lesov, 
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pretože držia združenie pohromade, čo je zistené aj naším výskumom. Hlavne v Združení 

obecných lesov, Únii diecéznych lesov a Združení vlastníkov spoločenstevných a súkromných 

lesov BB kraja sú veľkí členovia dôležití pre samotné fungovanie združení vlastníkov lesov 

(F1-4). Funkcionári združení často pochádzajú práve z radov veľkých členov.  

 

Spoločná ideológia. Ideológie sú veľmi dôležité pre združenia, pretože kvôli nim držia 

členovia spolu a odôvodňujú správanie individuálnych členov (Krott, 2005). Ak sa potenciálni 

členovia stotožňujú s ideológiou alebo záujmami, môže to zvýšiť ich ochotu vstúpiť do 

združenia a podporiť agendu. Záujmové združenia, ktoré majú schopnosť využiť silu ideológie, 

majú schopnosť získať podporovateľov, ktorí nezdieľajú vždy záujmy iných členov. Títo 

podporovatelia môžu zlepšiť šance združení pri dosiahnutí politických cieľov. Záujmové 

združenia nemôžu získať niekedy podporu iných skupín vo verejnosti bez využitia spoločnej 

ideológie. 

Ideológia buď presvedčí iné skupiny vo verejnosti, aby podporila združenie alebo bola 

ľahostajná k politickým preferenciám združení. Ideológia môže vychádzať z vlastných hodnôt 

jednotlivcov alebo z vlastných ekonomických záujmov. Záujmové združenia môžu využívať 

ideológiu k posilňovaniu ekonomických záujmov jednotlivcov. To môže dať združeniam 

výhodu nad silou iných záujmov alebo ideológií (Marrison, 2002).  

Existuje dlhá história spoločnej ideológie súkromných vlastníkov lesov, ale vzhľadom na 

predchádzajúce obdobie kolektívneho vlastníctva, existuje jej pretrhnutie a obnovenie až po 

roku 1989. Najdôležitejšie presvedčenia sú udržateľná produkcia dreva pri zachovaní 

základných princípov lesníctva a istý príjem z lesa v podobe príjmu z vlastníctva a práce. 

Hodnotová orientácia je založená na antropocentrizme, princípoch trhovej ekonomiky, 

zabezpečení vlastníckych práv, udržateľnej produkcii dreva a odbornosti v lesníctve (F1-12). 

Kľúčovými aktérmi v tejto skupine sú združenia vlastníkov lesov, štátne lesy, lesnícka veda, 

výskum a vzdelávanie. Existujú rozdiely medzi malými vlastníkmi lesa, ktorí majú tendenciu 

preferovať presvedčenie spojené s vlastníctvom, na rozdiel od funkcionárov najmä s lesníckym 

vzdelaním, ktorí uprednostňujú multifunkčné lesné hospodárstvo a odbornosť v lesníctve (F1-

4). 

 

Spolupráca so združeniami tej istej sociálno-ekonomickej skupiny. Záujmové združenia 

nemusia vždy čakať len na zásah verejných inštitúcií, môžu sa podieľať na dosahovaní svojich 

záujmov spoločne s inými združeniami v tej istej socio-ekonomickej skupine, ktoré presadzujú 
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rovnaké záujmy. Výmena názorov a informácií by mohla prispieť k lepšej komunikácií a možno 

aj vyriešeniu problémových otázok (Greenwood, 2003).  

Schopnosť získavania spojencov aj v iných záujmových združeniach súvisí s 

organizovateľnosťou záujmov, pri ktorej sa viac združení spojí a dokážu tak efektívnejšie 

dosahovať spoločné záujmy ako napr. pri spolupráci s drevospracujúcim priemyslom alebo v 

rámci politicko-administratívneho systému.  

V rámci jednej socio-ekonomickej skupiny (napr. lesníctvo) môže existovať niekoľko 

záujmových združení. Ak sú združenia z rovnakej socio-ekonomickej skupiny schopné 

spolupracovať medzi sebou, ich politický potenciál sa zvyšuje. Na druhej strane silní aktéri 

môžu presadzovať svoje záujmy lepšie, aj keď sa vyhýbajú spolupráci. 

Mechanizmy spolupráce združení vlastníkov lesov sú zastrešené  Radou združení vlastníkov 

neštátnych lesov. Rada funguje formálne, ale užšia spolupráca zlyháva kvôli rôznym záujmom 

jednotlivých združení. Veľkí členovia Rady majú odlišný názor na agendu lesníckej politiky na 

rozdiel od regionálnych združení, kde stále rezonuje problém reštitúcií a ich hlavné aktivity sú 

zamerané na organizovanie školení a poskytovanie poradenských služieb. Funkcionári združení 

vidia hlavnú prekážku pre spoluprácu združení na Slovensku v nedostatku jednoty lebo každý 

chce riadiť regionálne združenie samostatne, nie v rámci Rady (F1-4, F7, F10). Identifikovali 

sme však aj príklady spolupráce v rámci Rady vo výmene informácií alebo aj obhajovania 

spoločných záujmov (F2, F5). Avšak, je len málo dôkazov o skutočných spoločných akciách 

a žiadny príklad o finančnej spolupráci (F1-13). Združenia vlastníkov lesov sú zapojení 

v niektorých druhoch spolupráce napr. lobovanie, spoločná certifikácia, 

informačné/vzdelávacie záležitosti, spoločné využívanie vedomostí, pomoci, skúseností a pod. 

Pri nesúhlase majú členovia regionálnych združení možnosť vystúpiť zo spoločného združenia 

ako to bolo pri vystúpení Gemerského združenia z Únie regionálnych združení vlastníkov 

neštátnych lesov (F5).   

  

Sektorová spolupráca. Lesnícky sektor je známy pre svoj skôr introvertný politický štýl s len 

malou schopnosťou aktérov vyjsť mimo sektor a ovplyvňovať rozhodovanie politicko-

administratívneho systému (Hogl a Kvarda, 2008).  

V rámci lesníckeho sektora aktéri zdieľajú spoločné vedomosti, hodnoty, presvedčenie, majú 

nemennú líniu komunikácie a vyjednávajú kompromisy prostredníctvom vzájomného 

prispôsobenia sa (Pregernig a Weiss, 1998). V lesníckom sektore existujú zvyčajne uzavreté 

siete, čo môže zvýšiť politický potenciál (Sarvašová et al., 2014). Naopak, neochota 
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spolupracovať môže poukazovať na politický potenciál z iných zdrojov, čo znamená, že silní 

aktéri v sektore nechcú spolupracovať, pretože to môže zmeniť rovnováhu moci v sektore 

(Krott, 2005).  

Spolupráca medzi aktérmi v lesníckom sektore sa zlepšuje. Proces reštitúcie je takmer 

ukončený a aktéri sa snažia nájsť spoločné záujmy. Združenia spolupracujú s Lesmi SR, štátny 

podnik, v rámci reprivatizačných otázok, pretože štátny podnik má právomoc delegovanú 

štátom vrátiť lesný majetok pôvodným vlastníkom (F1-13). Nedostatočná spolupráca so 

štátnym podnikom je v obchode s drevom. Štátne lesy, podľa funkcionárov, diktujú ceny dreva, 

ale existuje nezhoda ohľadom obchodnej politiky, kde funkcionári majú pocit, že dochádza 

k podvodom a podplácaniu pri predaji dreva zo strany štátneho podniku (F1-13). Spolupráca 

s Národným lesníckym centrom a Technickou univerzitou vo Zvolene je zameraná 

predovšetkým na výmenu informácií alebo spoluprácu v oblasti výskumných činností. Hlavný 

problém podľa funkcionárov spočíva v spolupráci a koordinácii s Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde štátna byrokracia nemá žiadny záujem o neštátny 

sektor. Sú formálne uznaní ako partner, ale majú veľmi malý vplyv na politické výstupy. 

Združenia vlastníkov lesov sú pozývaní k tvorbe strategických dokumentov, ich individuálne 

názory však nie sú zohľadnené, neexistuje žiadna podpora zo strany Ministerstva, a ich 

požiadavky nie sú často akceptované (F2-F9). Existujú formálne a neformálne fóra, kde si 

lesnícki aktéri môžu vymeniť informácie. Na formálnej úrovni je to Rada ministra 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre lesníctvo a drevárstvo. Je 

zriadená ako stály poradný orgán ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý taktiež 

vymenúva a odvoláva členov. Dvaja členovia sú predstavitelia združení vlastníkov lesov 

(Združenie obecných lesov, Rada). Hlavnou úlohou je vypracovať koncepčné dokumenty 

k aktuálnym otázkam lesníckej politiky. Neformálne sa lesnícki aktéri stretávajú na rôznych 

seminároch a podujatiach. Iný výskum ukazuje, že existujú náznaky dobrej sektorovej 

spolupráce, hlavne v procese formulácie strategických dokumentov a to najmä v oblasti politiky 

rozvoja vidieka (Dobšinská, 2013), kde lesnícki aktéri boli aktívni pri tvorbe lesníckych 

opatrení (Dobšinská et al., 2013).  

 

Vonkajšia formálna politická moc 

Ústavné a legislatívne práva. Politický pluralizmus je zásadný pre politické systémy 

demokratických štátov. Podstatou je voľná súťaž skupín vo vytváraní vplyvu na rozhodnutia 



124 
 

prijaté štátom. Politický pluralizmus je ústavodarným prvkom demokratického režimu 

a prejavuje sa slobodou združovania a vyjadrením názoru (Lipset, 1995).  

Slobodná artikulácia záujmov posilňuje demokratickú legitimitu politických rozhodnutí 

(Rudzio, 1996), a preto by záujmové združenia mali byť schopné ovplyvňovať politický proces 

prostredníctvom pripomienkovania legislatívnych návrhov alebo strategických dokumentov. 

To môže posilniť ich miesto v politickom procese a tiež im umožniť dosahovanie ich cieľov. 

Základné právo združovania je na Slovensku garantované Ústavou. Združovanie 

a reprezentácia spoločných záujmov je jedinou možnosťou ako môžu združenia spoločne 

dosiahnuť väčšiu politickú moc (F1-13). Existencia Rady združení vlastníkov neštátnych lesov 

poskytuje lepšiu reprezentáciu záujmov neštátnych vlastníkov lesa prostredníctvom formulácie 

ich požiadaviek.  

Na Slovensku existuje formálny koordinačný mechanizmus, kde záujmové združenia môžu 

ovplyvňovať politické rozhodovanie prostredníctvom spísania pripomienok. Ide 

o medzirezortné pripomienkové konanie, kde pripomienky majú formu návrhu alebo 

odporúčania a predkladateľ ich môže, ale nemusí vziať do úvahy. Ak sú pripomienky označené 

ako zásadné, to znamená, že pripomienkujúci orgán na nich trvá. Predkladateľ ich nemôže 

zamietnuť bez toho, aby ich prerokoval s daným aktérom. Ak sa nepodarí rozpor odstrániť, 

musia sa takéto pripomienky prerokovať na zasadnutí vlády (Kováčechová, Žilinčík, 1999). 

Záujmové združenia majú právomoc pripomienkovať zákony a strategické dokumenty aj 

prostredníctvom hromadných pripomienok, čo znamená že väčší počet fyzických osôb alebo 

právnických osôb zo strany verejnosti sa podpíše pod pripomienku a splnomocní svojho 

zástupcu. Aj takouto hromadnou pripomienkou je predkladajúci orgán povinný sa zaoberať. 

Tieto nástroje sú často využívané združeniami vlastníkov lesov na Slovensku.  

Povinnosť členstva. Korporativizmus možno chápať ako systém spolupráce záujmového 

združenia a štátu, ktorý je vysoko inštitucionalizovaný a integrovaný do formálneho politického 

procesu (Lijphart, 2012). Korporativizmus zdôrazňuje potrebu monopolných združení 

a povinného alebo polo povinného členstva (Offe, 1981; Panitch, 1979).  

Združenia pôsobia ako samosprávny orgán a ako sprostredkovateľ medzi vládou a ich členmi 

(Czada, 2011). Štát deleguje svoje kompetencie korporativistickým združeniam (napr. 

komorám), čo môže zvýšiť ich politický potenciál.  

Podľa Glücka et al. (2011) povinné členstvo môže združenie spraviť väčším a silnejším a 

združenie tak môže zvyšovať svoj politický vplyv a presadzovať svoje záujmy. Taktiež povinné 
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členstvo môže napríklad stimulovať pasívnych vlastníkov lesov k obhospodarovaniu svojich 

lesov.  

Na Slovensku povinnosť členstva neexistuje. Združovanie podlieha pluralistickému princípu. 

Združenia vlastníkov lesov sú dobrovoľné, neexistuje žiaden nátlak k vstupu, iba motivácia. 

Fragmentácia neštátneho vlastníctva s malým záujmom o vstup do združenia vlastníkov lesov 

je limitujúci faktor pre ich politickú moc (F2-13). Väčšina funkcionárov nie je za povinné 

členstvo, aj keď si myslia, že by to zvýšilo ich politický vplyv (F2-13).  

 

Vonkajšia neformálna politická moc 

Lobovanie v politicko-administratívnom systéme. Záujmové združenia využívajú lobovanie 

ako taktiku na presadzovanie záujmov svojich členov. Politické aktivity mnohých združení nie 

sú limitované len na lobovanie špecifických otázok, ale zahŕňajú taktiež taktiky ako návšteva 

workshopov, recepcií, tlačových konferencií, monitorovanie novín a iných médií. Združenia 

sledujú politický proces kvôli získaniu informácií pre svojich členov. Záujmové združenia majú 

motiváciu poskytovať informácie spojené s tvorbou a implementáciou verejných politík, ak tak 

môžu ovplyvniť výsledok vo svoj prospech (Austen-Smith a Wright, 1992, 1994). Pre 

združenia je výhodné mať v politicko-administratívniom systéme svojho zástupcu, pretože by 

mohli lepšie dosahovať a uspokojovať svoje záujmy (Krott, 2005). Lobovanie môže byť proces 

formálny (regulovaný právom), alebo neformálny (závisí to od lídrov združení a ich osobných 

schopností). Pri medzinárodnom lobovaní sú záujmové združenia konfrontované so zložitejším 

procesom ako na národnej úrovni. Záujmové združenia, ktoré chcú ovplyvniť obsah 

pripravovanej legislatívy musia byť v priamom kontakte s inštitúciami EÚ, ale taktiež musia 

komunikovať o svojich záujmoch aj s národnou vládou, ktorá ich potom môže presadzovať 

ďalej na úrovni EÚ.  

Na Slovensku neexistujú žiadne právne predpisy pre profesionálne lobovanie ako činnosť 

zameranú na ovplyvňovanie rozhodovacích procesov politicko-administratívneho systému. 

Existujú len nepriame predpisy týkajúce sa zákazu nekalých praktík, ktoré ovplyvňujú 

rozhodovacie procesy (napr. konflikt záujmov, verejné obstarávanie, právo na získanie 

informácií a pod.). Lobovanie je vykonávané na neformálnom základe prostredníctvom 

osobného kontaktu so zástupcom politicko-administratívneho systému alebo prostredníctvom 

rôznych akcií. Lobovanie združení vlastníkov lesov závisí od ich ľudských a finančných 

prostriedkov a preto je limitované (F1-6, F8). Lobovanie sa vykonáva predovšetkým na 

národnej úrovni, zriedka na regionálnej alebo miestnej úrovni. Medzinárodné lobovanie v rámci 
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združení neexistuje; združenia sledujú svoje záujmy cez Európske združenie vlastníkov lesov 

(F2, F4-5). 

Združenia využívajú zvyčajne slabé lobovacie praktiky ako osobné stretnutia, listy, členstvo vo 

výboroch, vzdelávanie, a pod. V súčasnosti však funkcionári tvrdia, že tieto formy sú 

nedostatočné, a je potrebné využívať tvrdšie taktiky ako sú demonštrácie alebo štrajky (F2-13).  

 

Práca s verejnosťou. Práca s verejnosťou (PR) je plánovaná snaha pre získanie dôvery 

a pochopenia u verejnosti. Verejná mienka je pre združenia dôležitá. Členovia združenia by 

mali vedieť využívať rôzne PR nástroje (podujatia, médiá, informačné tabule, informačné 

služby) v praxi, aby sa dostali do povedomia verejnosti a zohrali tak dôležitú úlohu pri jej 

ovplyvňovaní politického procesu. PR aktivity majú za cieľ osloviť rôzne cieľové skupiny. 

Orientácia na cieľové skupiny je predpokladom pre účinnú a efektívnu PR prácu (Krott, 2005). 

Cieľové skupiny, ktoré zdieľajú rovnakú ideológiu alebo presvedčenie sú bližšie k dosiahnutiu 

PR cieľov.   

Práca s verejnosťou prostredníctvom médií, propagačných materiálov alebo rôznych akcií je 

zameraná na vytváranie pozitívneho postoja verejnosti voči lesu, lesníkom alebo združeniam 

vlastníkov lesov. Združenia majú obmedzené finančné prostriedky, a preto sú u nich PR 

aktivity ojedinelé a často nie sú vnímané ako dôležité. V presadzovaní svojich záujmov musia 

združenia využívať vzájomnú spoluprácu silných lesníckych subjektov a spoločnú stratégiu 

práce s verejnosťou (F1-13). Združenia vlastníkov lesov musia byť aktívne pri podpore 

vytvorenia spoločnej stratégie pre celý lesnícky sektor, vrátane iných sektorových aktérov (F1-

4, F8). V združeniach sú vzťahy s verejnosťou viac lokálne a neformálne pomocou aktivít 

funkcionárov a členov (F1-4, F8). 

 

Medzisektorová spolupráca. Medzisektorová koordinácia medzi rôznymi sektormi a ich 

politikami si kladie za cieľ zabezpečiť, aby rôzni aktéri v sektore (súkromní aj štátni), ktorí sú 

spoločne zodpovední za zabezpečenie politických programov a opatrení verejnej politiky, 

nekonali redundantne alebo nevytvárali medzery vo verejných službách (Peters, 1998). Ak sú 

združenia schopné spolupracovať s inými aktérmi vo svojom záujme, môžu tak zvýšiť svoj 

mocenský potenciál.  

V lesníctve, ako výskum potvrdzuje (Giessen, Krott, 2009; Giessen, 2010), lesnícky sektor 

často odoláva integračným pokusom z iných sektorov. Medzisektorovosť znamená nové 

riešenia ohrozujúce už vytvorený sektor a nové skupiny ohrozujúce rovnováhu moci v tomto 

sektore. Preto medzisektorovosť v podstate predstavuje hrozbu pre sektor, pričom nie je 
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prekvapujúce, že sektor a jeho stakeholderi neformálne odolávajú, a to aj v prípade, že formálne 

vítajú princíp potreby riešenia medzisektorového problému (Krott, 2005).  

Pre lesné hospodárstvo vyplývajú rôzne povinnosti a úlohy z mnohých právnych 

predpisov, medzinárodných dohôd a záväzkov, ktorých uskutočňovanie nepatrí iba do 

pôsobnosti lesníctva, ale aj viacerých odvetví a rezortov. Medzi hlavné problémy 

medzisektorových vzťahov lesného hospodárstva patrí najmä nízka previazanosť lesníckej 

politiky s politikami súvisiacich odvetví a rezortov, nedostatočná spolupráca, koordinácia 

aktivít a komunikácia, chýbajúca spolupráca zainteresovaných odvetví a rezortov pri 

uskutočňovaní politických opatrení (Zúbrik et al., 2009). 

Existujú isté náznaky medzisektorovej koordinácie, ale skutočná koordinácia absentuje. 

Medzinárodné záväzky sú brané do úvahy pri politickej formulácii (Dobšinská, 2013), ale inak 

prevažujú sektorové záujmy. Jedným z odvetví, ktoré prostredníctvom svojich všeobecne 

záväzných právnych predpisov ukladá obhospodarovateľom lesov najviac zákazov 

a obmedzujúcich podmienok a opatrení je ochrana prírody a krajiny. Existujúca legislatíva 

v rámci sektora ochrany prírody a sektora lesného hospodárstva neumožňuje vzájomnú 

spoluprácu medzi týmito sektormi, pretože zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody a krajiny 

si navzájom často odporujú. Tieto výsledky potvrdzujú Sarvašová a kol. (2013), kde bolo pri 

analýze procesu formulácie programu NATURA 2000 na Slovensku zistené, že medzisektorová 

koordinácia absentuje kvôli rôznym hodnotovým orientáciám oboch koalícií (vlastníci 

a ochrana prírody). 

V politike rozvoja vidieka je poľnohospodársky sektor veľmi silný a lesné hospodárstvo je 

v pozadí. Združenia vlastníkov lesov sú nespokojné s výsledkami napríklad pri tvorbe 

Programu rozvoja vidieka, pretože len určité množstvo financií bolo pridelených do lesníckych 

opatrení. Združenia sa tiež môžu pokúsiť spolupracovať s drevospracujúcim priemyslom, čo 

môže byť komplikované kvôli rôznym ekonomickým záujmom (F9). 

 

3.4 ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA NEŠTÁTNYCH VLASTNÍKOV LESOV VO VÝCHODNEJ EURÓPE  

 

Krajiny strednej a východnej Európy majú spoločnú históriu, či už ako súčasť Sovietskeho 

zväzu alebo ako krajiny nachádzajúce sa pod jeho politickým vplyvom. Počas tohto obdobia 

boli súkromné formy vlastníctva zrušené a nahradené výlučným štátnym vlastníctvom alebo 

aspoň užívaním.  
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Proces reštitúcie začal v 90-tych rokoch 20. storočia ako dôsledok sociálno-politických zmien 

po páde komunizmu v Európe a priniesol so sebou množstvo problémov a nových situácií. 

Lesné pozemky, ktoré neboli pred kolektivizáciou vo vlastníctve štátu, boli navrátené 

pôvodným vlastníkom a  vznikli tak rôzne formy vlastníctva lesných pozemkov. Vlastníci lesov 

čoskoro zistili, že musia hájiť svoje záujmy voči štátu, a tak nastala potreba združovania.  

Cieľom podkapitoly je opísať a analyzovať združenia vlastníkov lesov vo  vybraných 

krajinách východnej Európy: Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, 

Rumunsko, Srbsko, Slovinsko a Slovensko. Na naplnenie cieľa boli charakterizované všetky 

organizácie na národnej, a tiež čiastočne na regionálnej alebo lokálnej úrovni (napr. združenia 

na regionálnej úrovni alebo regionálne jednotky väčších organizácií). Hlavné kritérium výberu 

pre zvolené združenia je ich reprezentatívnosť a úspešný prípad združovania. 

V pluralistických, korporatívnych a sieťových prístupoch politickej teórie hrajú záujmové 

skupiny dôležitú úlohu. Napriek rozdielom v iných ohľadoch, teoretické prvky vychádzajú zo 

základnej premisy, že záujmové skupiny sú dôležitým prvkom vo fungovaní demokratických 

trhových ekonomík. Záujmové skupiny ako samostatní aktéri nielen (politicky) reprezentujú 

spoločný (ekonomický) záujem alebo postoj v skupine aktérov, ale poskytujú aj štátu dôležité 

informácie pre tvorbu politík. V závislosti od teórie, záujmové skupiny sú zahrnuté do tvorby 

a implementácie politiky, a to buď prostredníctvom lobovania, korporatívnych opatrení alebo 

participáciou v sieťach (Graf 2006; Seebaldt 1997). 

Záujmové skupiny zastupujú záujmy svojich členov v politickom systéme. V porovnaní 

s politickými stranami sa záujmové skupiny neusilujú o politickú zodpovednosť (Salisbury 

1969, 1975). V tomto prípade sú záujmové združenia nenahraditeľné v rozvinutom 

demokratickom politickom systéme (Glück 1976). Politické otázky v záujme svojich členov 

kladú v politickej agende na vysoké miesto. Za týmto účelom využívajú vzťahy s verejnosťou 

a iné prostriedky na zvyšovanie povedomia verejnosti, aby zaistili zodpovednosť vládnych 

jednotiek na formuláciu vhodných programov.   

Vznik združení vlastníkov lesov čelí problémom kolektívnej akcie, kritickej masy (Olson, 

1971), inštitucionálnym a vonkajším vplyvom (Matta, Alavalapati 2006; Gibson a kol. 2005), 

kultúrnej charakteristiky a vzájomného porozumenia (Ostrom 1999), vhodných pravidiel, 

dotáciami a školeniami (McKean, 1998), hranicami vlastníctva a vysokou úrovňou sociálneho 

kapitálu (Gibson a kol. 2005). Mendes a kol. (2006) považujú za spúšťacie faktory pre 

vytvorenie združení vlastníkov lesov produkciu bežných tovarov, heterogénnu skupinu, nátlak 

členov a finančných stimulov.   
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Z pohľadu vlastníkov lesov existujú najmenej dva dôvody, prečo má zriadenie záujmových 

združení zmysel. Po prvé, záujmové združenia majú záujem chrániť a zastupovať spoločné 

záujmy vlastníkov lesov v procese tvorby politiky. Druhým problémom je nedostatok 

vedomostí o lesníctve, ktoré majú služby združenia suplovať (Glück a kol. 2010, Weiss a kol. 

2011). Otázky týkajúce sa vlastníctva lesov, ich záujmových skupín, konkrétne združení 

vlastníkov lesov, sú dôležité pre formuláciu a implementáciu opatrení verejnej politiky. 

V súčasnosti, má táto problematika osobitný význam v kontexte trvalo udržateľného 

obhospodarovania lesov, zelenej ekonomiky, zvýšenia konkurencieschopnosti a zavádzania 

inovácií v oblasti lesníctva, rozvoja vidieka, a zmeny klímy, biodiverzity alebo ochrany vôd.  

Väčšina nových združení vlastníkov lesov bola založená v kontexte sociálno-ekonomických 

zmien v prvej polovici 90. rokov. Niektoré združenia mali korene v histórii, napríklad typy 

spoločenstevných lesov v Rumunsku, Srbsku, Maďarsku alebo Slovensku. Vzhľadom 

k prerušeniu ich činnosti po roku 1948, nastali problémy s obnovením spolupráce medzi 

vlastníkmi lesov, čiastočne kvôli vonkajšiemu prostrediu ako napr. právnym predpisom v Litve 

alebo Rumunsku, čiastočne kvôli vnútorným predpisom, napr. neochote spolupracovať kvôli 

skúsenostiam z nátlaku zhora nadol (top-down) počas komunistického režimu (Slovinsko).  

Prvotná myšlienka pre vznik regionálnych alebo lokálnych združení vlastníkov lesov bola 

vytvorená zdola hore (bottom-up). Spájajúce faktory môžu byť teritoriálne, napríklad pre bežné 

spravovanie (v Rumunsku) alebo spoločné vlastníctvo (totožné problémy s reštitúciou 

rovnakého typu pozemku na Slovensku). 

Hlavným podporným faktorom vytvorenia združení pre všetky krajiny bola politická zmena, 

teda navrátenie súkromného majetku a začatie reštitučného alebo reprivatizačného procesu. To 

viedlo vlastníkov lesov k združovaniu sa, pričom ich úlohou bola obrana niektorých spoločných 

záujmov (proti krádeži dreva, alebo na ochranu vlastníckych práv neštátnych vlastníkov lesov).  

Neskôr sa dopyt vlastníkov lesov po relevantných informáciách, reprezentácii ich záujmov na 

inštitúciách vyššej úrovne, či konzultáciách a vzdelávaní zvyšoval a narastal na význame. 

Všetky združenia vlastníkov lesov obsahujú vo svojich  charakteristikách jednu alebo viaceré 

úlohy týkajúce sa podpory pri poradenských a vzdelávacích aktivitách pre svojich členov; tieto 

dôvody spoločne s poskytovaním informácií z národnej úrovne na miestnu úroveň sú 

najvýznamnejšími dôvodmi pre vznik členstva.  

Zdá sa, že priaznivé politické výsledky získané z účasti na procesoch prebiehajúcich v lesníckej 

politike boli podpornými faktormi vo vývoji týchto organizácií (napr. vytvorenie legislatívy 

a dokumentov súvisiacich s lesníctvom, účasť na rôznych špecializovaných podujatiach 

organizovaných štátnymi inštitúciami atď.). 
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Združenia vytvorili výlučne spoločné marketingové aktivity ako začiatok ich podnikania. 

Združenia vlastníkov lesov alebo jednotliví členovia reprezentujú ich ekonomické záujmy 

prostredníctvom iných záujmových skupín (napríklad v Českej republike alebo Estónsku). 

Pomocou podporných opatrení, finančnej a technickej podpory a zvýšeniu trhovej sily vzniká 

vyššia pridaná hodnota združovania. Napriek tomu, že existuje niekoľko príkladov 

hospodárskych združení, súčasný stav združení vlastníkov lesov v krajinách strednej 

a východnej Európy je taký, že nemajú žiadny významný zásah do obchodu s drevom alebo 

iných lesných produktov.  

Rozdiely medzi krajinami môžeme rozlíšiť z viacerých uhlov. V Českej republike bola podpora 

zo strany štátu pre formovanie združení. V iných prípadoch verejné stimuly nehrali veľmi 

viditeľnú rolu. Podrobnejšie spoločné črty a rozdiely uvádza tabuľka 13. 

 

Tabuľka 13 Spoločné črty a rozdiely združení vlastníkov lesov vo vybraných krajinách  

Spoločné črty  Rozdiely 

Územné reštitučné procesy – hlavné zložky pre 

začiatok a vývoj združení vlastníkov lesov  

Historické korene 

Problémy: 

vonkajšie prostredie – právne predpisy  

vnútorné podmienky – neochota spolupracovať  

poslaním je obhajoba spoločných záujmov 

Faktory: rovnaké riadenie, rovnaký typ 

problémov, inicializácia z výskumu, 

podpora zhora nadol  

Medzinárodná podpora, podpora od štátu 

Marketingové aktivity a podnikanie 

Spolupráca na národných alebo 

medzinárodných úrovniach 

 

Vzhľadom na úlohy a ciele združení vlastníkov lesov, môžeme identifikovať niektoré príklady 

spolupráce zdola nahor (bottom-up) smerom k spoločnému využívaniu informácií alebo 

obhajobou spoločných záujmov. Avšak, je len málo dôkazov o skutočnom integrovanom 

riadení a žiadny príklad spoločného využívania zariadení alebo finančnej spolupráce. Zapojenie 

sa do spolupráce na národnej alebo nadnárodnej úrovni sa líši od krajiny ku krajine, v závislosti 

na miestnych záujmoch a možnostiach.  

Aj keď sa združenia vlastníkov lesov v krajinách strednej a východnej Európy sústredili na 

limitovaný typ aktivity (reprezentácia ich členov, poskytovanie podpory počas reštitúcií) v ich 

počiatočnej fáze, ako sa rozvíjali, usilovali sa o rozšírenie rozsahu ich činností. Zdá sa, že nová 

stratégia viedla k ďalším štrukturálnym zmenám, ako je poskytovanie služieb členom, kontakt 
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s medzinárodnými politickými procesmi a ovplyvňovanie politík súvisiacich s lesníctvom, 

najmä pre rozvoj vidieka.  

K najvýraznejším spoločným pozitívam združení vlastníkov lesov v analyzovaných krajinách 

patria nasledovné skutočnosti: 

Rozšírili pôsobnosť svojich aktivít: 

� poskytujú informácie z národnej na lokálnu úroveň, 

� reprezentujú záujmy členov na medzinárodných fórach, 

� poskytujú konzultácie a vzdelávanie, 

� sprostredkúvajú finančnú a technickú podpora pri hľadaní zdrojov, 

� získavajú väčšiu trhovú  silu. 

Od politických zmien v 90. rokoch sa však postavenie združení vlastníkov lesov v krajinách 

východnej Európy mení stále veľmi pomaly. Stále nereprezentujú väčšinu vlastníkov lesov 

(alebo lesnej pôdy) a nemajú priamy vplyv na hospodárenie členov v lesoch. Medzi spoločné 

mínusy patrí:  

� v skutočnosti slabé integrované riadenie, 

� nevyužívanie potenciálu združenia pre spoločné využitie zariadenia alebo technológií, 

� žiadna finančná spolupráca členov. 

Medzi hlavné problémy a obmedzenia, ktorým od začiatku svojho vzniku musia združenia 

vlastníkov lesov vo vybraných krajinách stále čeliť môžeme zaradiť:  

� Odtrhnutie od lesného hospodárstva a znalosti a tradície poľnohospodárstva. 

� Rozdrobená vlastnícka štruktúra a nedostatok ekonomického záujmu. 

� Nesprávne reštitučné a privatizačné procesy. 

� Obmedzené vlastnícke práva a dominancia autorít. 

� Socialistické dedičstvo a mladá história. 

 

Typy združení vlastníkov lesov 

V krajinách východnej Európy môžeme vyčleniť viac úrovní, na ktorých prebehlo združovanie 

do organizácií:  

� národná úroveň organizácií 

� regionálne alebo lokálne združenia (napr. regionálna úroveň alebo regionálne jednotky 

väčších organizácií)  

Príklady na oba typy združení sú uvedené na obrázkoch 35-38.  
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Obrázok 35 Štruktúra združení súkromných vlastníkov lesov v Estónsku 

 

 
Obrázok 36 Štruktúra združení súkromných vlastníkov lesov v Litve 
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Obrázok 37 Štruktúra združení súkromných vlastníkov lesov v Českej republike 
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Obrázok 38 Štruktúra združení súkromných vlastníkov lesov na Slovensku 
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- systémová podpora pre trvalý rozvoj (finančná podpora pre podporu riadenia organizácie; 

pre služby poskytované organizáciou pre členov; podpora môže byť viazaná na členstvo 

v organizácii), 

- systémová podpora pre budovanie kapacít u vlastníkov lesov za účelom participácie na 

trhoch a politických procesoch (zvyšovanie povedomia a sieťovanie; spájanie vlastníkov 

lesov prostredníctvom podujatí, exkurzií), 

- medzinárodná spolupráca (prostredníctvom Európskych záujmových združení vlastníkov 

lesov; medzinárodných organizácií; twinning; vedeckej a akademickej spolupráce). 

Nové aktivity združení vlastníkov lesov vedú k ďalším štrukturálnym zmenám. Okrem 

poskytovania služieb členom pri obhospodarovaní lesa a stáva čoraz dôležitejším byť v 

kontakte s medzinárodnými politickými procesmi a ovplyvňovanie politík spojených 

s lesníctvom. Okrem obligatórnej alebo podporovanej účasti združení vlastníkov lesov na 

príprave lesníckej politiky - zákonov o lesoch, národných lesníckych programov, alebo 

podobných strategických dokumentov o lesoch, ide najmä v analyzovaných členských 

krajinách Európskej únie (Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Estónsko, Litva, Poľsko, 

Slovensko, Slovinsko a Rumunsko) o prípravu programov rozvoja vidieka ako 

najdôležitejšieho nástroja na financovanie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. 

V  sledovanom období posledných 20 rokov združenia vlastníkov lesov vyvíjali iniciatívu 

participovať pri príprave viacerých politických dokumentov súvisiacich s lesníctvom. Všetky 

záujmové združenia v snahe ovplyvňovať politiky využívajú rôzne stratégie a taktiky (Ellefson 

1992, viď tabuľka 1). Združenia vlastníkov lesov v analyzovaných krajinách využívajú najmä 

formálne právne úkony. Lobovanie členskej základne, práca s verejnosťou, protesty 

a konfrontácie sú využívané menej. 

Na základe rozhovorov s predstaviteľmi združení vlastníkov lesov možno konštatovať, že so 

svojim pôsobením v procese ovplyvňovania formulácie politík nie sú celkom spokojní. Ako 

najväčšie problémy a nedostatky boli identifikované nedostatočné finančné zdroje na prácu 

združení, slabá kooperácia na národnej úrovni, ale aj transfer informácií v rámci Európy a 

potreba väčšej inštitucionalizácie. Pri ovplyvňovaní procesu formulácie politík navrhujú 

(Estónsko) zapojenie profesionálov z iných sektorov, nie len lesníkov a podporu z úrovne štátu 

(Poľsko, Maďarsko, Slovensko). 

Najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú združenia vlastníkov lesov, možno rozdeliť do troch 

skupín: finančné (nedostatok vlastného kapitálu, závislosť na dotáciách), politické (legitimita 

moci, lobovanie a silný vplyvu štátu) a organizačné (neochota vlastníkov organizovať sa, 

obmedzené zručnosti a znalosti, slabé vedenie). 
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4 SYNTÉZA  

 

Združenia vlastníkov lesov vo svojich krajinách stále čelia rovnakým výzvam ako pri svojom 

vzniku – zvyšovanie členskej základne, nezávislosť, profesionálnosť. Bez štátnej podpory majú 

značné problémy sa stať silným politickým aktérom.  

 

4.1 ZHRNUTIE FAKTOROV POLITICKEJ DISPOZIČNEJ MOCI 

 
Formálne existuje na Slovensku inštitucionálny kontext, v ktorom môžu združenia vlastníkov 

lesov pôsobiť s cieľom ovplyvniť politické procesy. Aj keď v súčasnosti je potenciálna moc 

združení vlastníkov lesov obmedzená z rôznych dôvodov (obrázok 39). 

Rozhodujúcim faktorom, ktorý obmedzuje moc združení vlastníkov lesov je nedostatok 

finančných zdrojov na poskytovanie služieb a aktivít spojených so spoločným hospodárením, 

čo môže výrazne brániť naplneniu a dosiahnutiu stanovených cieľov aj pri ovplyvňovaní 

politiky. Potenciálna moc ďalších identifikovaných vnútorných faktorov nemôže nahradiť 

mocenský potenciál dostatku finančných zdrojov. Združenia vlastníkov lesov získavajú 

finančné prostriedky hlavne z členských príspevkov, ktoré členovia musia platiť každoročne v 

závislosti od veľkosti ich majetku. Existujú však aj členovia, ktorí neplatia členský príspevok, 

ale benefitujú z výstupov. Funkcionári sa snažia získať externé finančné zdroje aj napriek 

nebezpečenstvu, že sa stanú závislými od donorov.  

Najdôležitejším vonkajším faktorom je podľa funkcionárov nezáujem štátnej byrokracie 

smerom k neštátnym lesom na sektorovej a medzisektorovej úrovni. Funkcionári združení sa 

zhodujú, že súčasné stratégie a taktiky v podobe dialógu sú neúčinné. Združenia vlastníkov 

lesov potrebujú posilniť svoju pozíciu cez lobovanie, prácu s verejnosťou, vedomosti a 

odbornosť. Na dosiahnutie svojich cieľov by mohli využívať aj demonštrácie, zhromaždenia, 

petície, vyhlásenia v médiách a účasť na verejných diskusiách. V iných krajinách je moc 

združení vlastníkov lesov čiastočne podmienená stabilnou koalíciou so štátnou lesníckou 

byrokraciou (Giessen a Krott, 2009). Na Slovensku však táto situácia neplatí. Združenia 

vlastníkov lesov sú považované za partnera v procese formulácie, ale ich skutočná politická 

moc je nízka, vzhľadom na nejednotnosť medzi lídrami združení a neefektívnymi stratégiami 

a taktikami.   
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Obrázok 39 Faktory dispozičnej moci združení vlastníkov lesov na Slovensku 
 

 
 
4.2 ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA MAJITEĽOV LESA V PROCESNOM MODELI POLITICKÉHO 
SYSTÉMU 

 
Na základe výsledkov výskumu sme formulovali model vplyvu záujmových združení na 

lesnícku politiku a politiky súvisiace s lesníctvom (obrázok 40).  

Legenda: +  vysoká dispozičná moc, +/-  stredná dispozičná moc, – nízka dispozičná moc  
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Obrázok 40 Vplyv záujmových združení majiteľov lesa v procesnom modeli politického 

systému   
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Moc združení vlastníkov lesov neurčuje len ovplyvňovanie politického procesu, ale sú to 

taktiež aj vnútorné faktory. Sila združenia súvisí so schopnosťou lídra viesť združenie 

a motivovať členov k dosahovaniu cieľov. Združenia vlastníkov lesov na Slovensku sú riadené 

prevažne staršími ľuďmi, ktorí robia svoju prácu dobrovoľne na úkor svojho voľného času. 

Postupná profesionalizácia bude pravdepodobne kľúčový faktor, s cieľom zlepšiť odbornosť, 

operatívnosť, atď. Aktivita funkcionárov je limitovaná predovšetkým finančnými 

prostriedkami. Členovia združení považujú na jednej strane aktivitu funkcionárov za nízku, čo 

bolo potvrdené aj prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Na druhej strane však uznávajú 

predovšetkým finančné obmedzenia pre prácu funkcionárov. Je potrebné zapojiť mladých ľudí 

do procesu presadzovania požiadaviek združení vlastníkov lesov, poskytovať letné tábory, 

workshopy alebo stáže v zahraničí, prostredníctvom ktorých by vedeli získať skúsenosti 

z neštátneho sektora a taktiež motiváciu zlepšiť postavenie neštátneho sektora. 

Vnútorná integrita záujmových združení a integrita združení vyššieho rádu je výrazne 

podporovaná spoločnou hodnotovou orientáciou, demokraticky schválenými vnútornými 

dokumentmi a umožňuje venovať sa dosahovaniu cieľov združenia smerom k politicko-

administratívnemu systému. Funkcionári a členovia sa tak môžu zamerať na problémy, ktoré 

by mohli byť úspešne umiestnené do politickej agendy. Obmedzenie však spočíva v odlišných 

záujmoch jednotlivých členov v združení, ktoré môžu odradiť aktívnych členov. Pri 

umiestňovaní problémov do politickej agendy je dôležité definovať aj samotné riešenie, kde 

združenia vlastníkov lesov môžu využiť odborné vedomosti zo svojho prostredia a naviesť 

zástupcov politicko-administratívneho systému k rozhodnutiam v prospech ich záujmov. 

Je dôležité znížiť fragmentáciu vlastníctva a členov združení. Táto slabá stránka sa však dá len 

ťažko prekonať, ide o dlhodobý problém, ktorý sa nedarí riešiť systémovo. Úvahy 

o komorovom systéme usporiadania neštátneho sektora zatiaľ nemajú jednoznačnú podporu ani 

medzi členmi ani funkcionármi združení. Postupné posilňovanie kooperácie, koordinácie 

a komunikácie medzi jednotlivými združeniami môže prispieť k schopnosti posilniť spoločné 

názory jednotlivých členov združení a zvýšiť ich reprezentatívnosť s dopadom na zlepšenie 

financovania záujmových združení, ale aj služieb pre vlastných členov.  

Vnútorná súdržnosť záujmových združení sa môže posilniť prostredníctvom poskytovania 

poradenských a vzdelávacích služieb pre členov. Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že 

vlastníci lesa očakávajú od združenia hlavne vzdelávanie a polovica vzdelávanie aj využíva. 

Prostredníctvom týchto vzdelávacích aktivít by funkcionári vedeli ovplyvňovať správanie 

ostatných členov združenia na základe predošlých skúseností a znalostí v určitej oblasti, čo by 

bol znak lepšej kooperácie pri presadzovaní spoločných záujmov, s ktorým súhlasila prevažná 
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väčšina vlastníkov lesa. Znakom  lepšej kooperácie pri zvyšovaní politickej moci združení 

vlastníkov lesov sú služby členom združenia. Vlastníci lesa prevažne očakávajú služby ako 

právne poradenstvo, informácie o trhu s drevom a cenách, o možnostiach podnikania 

s drevnými a nedrevnými tovarmi alebo poradenstvo v pestovaní lesa a ťažbe. Skutočne však 

členovia využívajú hlavne poradenské služby a informácie o dianí v lesníctve. Prekvapením nie 

je, že záujem o podporu spoločného obhospodarovania nie je vysoký, lebo takmer polovica 

vlastníkov nemá snahu o spoločné obhospodarovanie. Spoločné hospodárenie členov by 

zlepšilo ekonomickú efektívnosť podnikateľských subjektov s možným dosahom na politický 

vplyv združení a taktiež by zvýšilo ich reprezentatívnosť. Zatiaľ nie sú k dispozícii ani 

koncepty hospodárskeho združovania. Potreba efektívneho hospodárenia je podľa 

funkcionárov dôležitá pre ďalšie generácie a pre zabezpečenie príjmu do najbližších rokov. 

Prevencia ilegálnych aktivít v lesoch je taktiež vykonávaná individuálne, mala by byť silnejšia, 

ale združenia vlastníkov lesov nemajú potrebné administratívne a finančné zdroje. Spoločné 

aktivity na trhu s drevom prostredníctvom združení by prispeli k silnejšej pozícii na trhu pre 

jednotlivých členov, s čím by súviseli vyššie príjmy. 

Vo všetkých skúmaných regiónoch sa respondenti v súlade s funkcionármi jednoznačne zhodli 

na tom, že hlavný nedostatok záujmových združení vlastníkov lesov pri presadzovaní záujmov 

svojich členov spočíva v nedostatku finančných zdrojov, ktoré sú nevyhnutné na prácu 

združenia. Jedným z hlavných zdrojov finančných prostriedkov združení sú členské príspevky, 

ktoré členovia platia združeniu ročne. Avšak v tejto súvislosti členovia združenia paradoxne 

nesúhlasia so zvýšením členského príspevku. Združenia vlastníkov lesov však majú možnosť 

využívať finančné prostriedky z cudzích zdrojov napr. prostredníctvom grantov, dotácii, 

z Programu rozvoja vidieka pre vlastníkov lesov alebo z fondov EÚ. Slabou stránkou tejto cesty 

získavania finančných zdrojov je však vytváranie závislosti k politicko-administratívnemu 

systému. Poslednou možnosťou je zvyšovanie počtu členov a tým posilňovanie finančnej 

nezávislosti.  

Pri presadzovaní záujmov združení vlastníkov lesov je dôležitá vzájomná spolupráca 

jednotlivých združení, kde posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie medzi 

jednotlivými združeniami môže prispieť k schopnosti posilniť spoločné názory jednotlivých 

členov združení a zvýšiť ich reprezentatívnosť. Funkcionári združení vlastníkov lesov vidia 

hlavnú prekážku pre združenia v nedostatku súdržnosti, pretože vlastníci často nechápu význam 

záujmových združení. Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že členovia často krát namiesto 

riadnej odpovede na otázky nevedeli odpovedať na otázku, z čoho môžeme konštatovať 

nezáujem členov o činnosť v združeniach. Členov združenia je potrebné motivovať k činnosti 
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prostredníctvom spoločne organizovaných školení, poradenských a vzdelávacích činností. 

Výmena názorov a informácií by mohla dospieť k lepšiemu dosiahnutiu problémových otázok 

a cieľov. Povinné členstvo by mohlo stimulovať pasívnych vlastníkov lesov, aby 

obhospodarovali svoj lesný majetok. Povinnosť členstva môže znamenať pre združenia 

vlastníkov lesov, že budú väčšie a silnejšie a budú môcť zvýšiť svoj politický vplyv 

a presadzovať lepšie svoje záujmy.  

Dôležitá je spolupráca nielen medzi združeniami vlastníkov lesov, ale taktiež aj s 

dominantnými subjektmi v lesníckom sektore, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, štátnymi lesnými podnikmi, Národným lesníckym centrom a dodávateľmi služieb 

a ich združeniami, podnikateľskými, zamestnávateľskými a zamestnaneckými združeniami, 

s ktorými združenia vlastníkov lesov spolupracujú najmä z dôvodu výmeny informácií 

a obhajoby sektorových záujmov. Podľa funkcionárov je problematická spolupráca s politicko-

administratívnym systémom z dôvodu nezáujmu o neštátny sektor. Tento nezáujem spočíva 

predovšetkým v neakceptácii názorov a pripomienok k legislatívnym a strategickým 

dokumentom. 

Združenia vlastníkov lesov by mali byť schopné ovplyvňovať politický proces prostredníctvom 

pripomienkovania legislatívnych návrhov alebo strategických dokumentov v oblastiach, ktoré 

sa ich týkajú. V praxi však ich politická moc nie je vysoká, pretože združenia majú právo na 

pripomienkovanie, ale ich názory nebývajú akceptované. Jednou zo základných úloh združení 

by malo byť ovplyvňovanie politík súvisiacich s lesníctvom. Výsledky výskumu nám však 

veľký vplyv nepotvrdili ani v lesníckej politike, ani v politike rozvoja vidieka.  

Združenia vlastníkov lesov na Slovensku by mali byť jednotné pri každom rozhodovaní v 

politickom procese, či už pri tvorbe zákonov alebo dokumentov týkajúcich sa lesníctva. 

Potrebná je jednotnosť v neštátnom sektore, aby spoločnými silami vedeli presadzovať svoje 

požiadavky. Je potrebné zapájať mladých a progresívnych ľudí, ktorí by mali potenciál zlepšiť 

postavenie neštátneho sektora. V predvolebnom období spolupracovať s kandidátmi, alebo aj 

dostať na kandidátsku listinu svojich členov. Spolupráca medzi štátnym a neštátnym sektorom 

je veľmi slabá, a preto by sa mali obe strany snažiť dosiahnuť požadované ciele spoločne.  

Pri ovplyvňovaní politiky rozvoja vidieka sa nám taktiež nepotvrdila politická sila združení 

vlastníkov lesov. Z výskumu vyplynulo, že združenia vlastníkov lesov nemali možnosť ani 

zapojiť sa do pripomienkovania Programu rozvoja vidieka. Len zástupca Únie regionálnych 

združení vlastníkov lesov sa zúčastnil pripomienkovania daného dokumentu, združenia pritom 

nesúhlasili s celkovou realizáciou PRV, kde z rozhovorov prevládal názor, že kritériá na 

vyhodnotenie úspešnosti podaných projektov neboli transparentné, externí hodnotitelia 
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pretláčali k zisku finančných príspevkov jednotlivcov zo svojich radov. Združenia vlastníkov 

lesov sa sami vyjadrili, že ich politická moc pri PRV nebola dostačujúca, pretože boli príliš 

ústupčiví. Do budúcna bude potrebné, aby využívali rôzne stratégie a taktiky a taktiež prácu 

s verejnosťou, aby dosiahli stanovené ciele. Združenia vlastníkov lesov na Slovensku nemali 

takmer žiadny vplyv pri tvorbe Programu rozvoja vidieka. Prostredníctvom monitorovacieho 

výboru, kde združenia mali svojich zástupcov, mohli združenia ovplyvňovať poskytovanie 

nenávratných finančných prostriedkov, ale lesnícky sektor bol v rámci prerozdeľovania 

finančných prostriedkov odsunutý za poľnohospodárskych aktérov. 

Pri presadzovaní záujmov voči politicko-administratívnemu systému, združenia vlastníkov 

lesov môžu využívať neformálne vonkajšie faktory ako lobing alebo prácu s verejnosťou. 

Politické aktivity mnohých združení nie sú limitované len na lobovanie špecifických otázok, 

ale zahŕňajú taktiež taktiky ako návšteva workshopov, recepcií, tlačových konferencií, 

monitorovanie novín a iných médií. Využívanie lobingu by malo prispieť k zvýšeniu 

povedomia o neštátnom sektore a zvýšiť jeho vplyv v politickom procese. Funkcionári sa 

vyjadrili, že bude nutné v budúcnosti využívať aj tvrdšie stratégie a taktiky pri presadzovaní sa 

v politicko-administratívnom systéme, či už v podobe petícií, štrajkov alebo iných 

donucovacích prostriedkov. Nedostatočná informovanosť verejnosti o význame neštátneho 

vlastníctva lesov je pre funkcionárov považovaná za ohrozenie. Taktiež pre vlastníkov lesov je 

práca s verejnosťou jedným z postupov pri presadzovaní záujmov, využívaním rôznych PR 

nástrojov v praxi by sa mohli dostať do povedomia verejnosti a zohrať tak dôležitú úlohu pri 

ovplyvňovaní a tvorbe politického procesu. Príležitosťou pri zlepšení postavenia je posilnenie 

komunikácie s odbornou a laickou verejnosťou. Verejná mienka dokáže silne ovplyvniť 

politicko-administratívny systém. Taktiež v predvolebnom období spolupracovať s kandidátmi 

v lesníckej oblasti a v rámci miestnej samosprávy dostať na kandidátske listiny zástupcov 

združení, ktorí by hájili neštátny sektor v politicko-administratívnom systéme. Dôležitá je 

taktiež medzisektorová spolupráca, jej posilňovanie je jedným z najdôležitejších predpokladov 

na zlepšenie základných podmienok a predpokladov pre trvalo udržateľné obhospodarovanie 

lesov, ako aj pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesníctva. 

Je potrebná koordinácia aktivít a komunikácia medzi jednotlivými sektormi, aby sa dosiahli 

politické opatrenia, s ktorými by boli všetky strany spokojné.  
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4.3 ODPORÚČANIA  

4.3.1 Odporúčania vyplývajúce z výskumu 
 

Zhrnutie dporúčaní pre združenia vlastníkov lesov: 

• Kľúčovou otázkou fungovania združení vlastníkov lesov je vyriešenie spôsobu ich 

financovania  

• Profesionalizácia združení by zlepšila odbornosť a operatívnosť, ale aj služby členom.  

• Povinné členstvo by mohlo stimulovať pasívnych vlastníkov lesov, väčšie a silnejšie 

združenia vlastníkov lesov by mohli zvýšiť svoj politický vplyv. 

• Výmena informácií a spolupráca by mohla prispieť k lepšiemu dosiahnutiu cieľov.  

• Spoločné hospodárenie členov by zlepšilo ekonomickú efektívnosť podnikateľských 

subjektov a taktiež by zvýšilo ich reprezentatívnosť. 

• Prijatie efektívnejších spôsobov vyjednávania, lobovanie, práca s verejnosťou a 

zavedenie „tvrdších“ taktík, by mohlo zmierniť nezáujem štátnej správy a silný vplyvu 

štátneho sektora. 

 

4.3.2 Odporúčania vyplývajúce z workshopu  
 

Dňa 10. decembra 2015 sa vo Zvolene, na Národnom lesníckom centre – Lesníckom 

výskumnom ústave, konal pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

a Slovenskej lesníckej spoločnosti, odborný seminár pod názvom „Aktuálne otázky ekonomiky 

a politiky lesného hospodárstva SR 2015“, ktorého súčasťou bol workshop o faktoroch 

ovplyvňujúcich politickú moc združení neštátnych vlastníkov lesa na Slovensku.  

Prítomných bolo celkom 45 hlasujúcich, ktorí boli rozdelení do troch skupín na základe 

príslušnosti k sektoru: neštátni majitelia a obhospodarovatelia lesov (24), reprezentanti štátnej 

správy (9) a ostatní experti (12).  

Výsledky hlasovania zástupcov neštátnych vlastníkov lesov, predstaviteľov štátnej správy a 

ostatných expertov je v tabuľke 14.  

Z workshopu vyplynulo, že požiadavky členov združení a názory ich výkonných predstaviteľov 

sa neodlišujú v otázkach povinnosti členstva (ktoré odmietajú), požiadavkách na podporu zo 

strany štátu (ktorú očakávajú) a nejasnosti v riešení financií (nemajú vlastné zdroje a cudzie sú 

limitované). 
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Tabuľka 14 Významné faktory politickej moci združení vlastníkov neštátnych lesov SR 

Faktor Neštátny sektor Štátna 
správa 

Ostatní experti 

Ústavné a legislatívne práva 20 9 9 
Povinnosť členstva  1 1 2 
Reprezentatívnosť  12 5 8 
Práca s verejnosťou  19 5 9 
Medzisektorová spolupráca  17 8 9 
Sektorová spolupráca  15 4 13 
Lobing v politicko-administratívnom systéme  17 5 9 
Spolupráca združení v rámci tej istej socio-ekon. skupiny 19 8 9 
Funkcionári a veľkí členovia  9 3 4 
Spoločná ideológia  17 8 11 
Spoločné hospodárenie členov  0 3 3 
Služby členom združenia  18 3 11 
Finančné zdroje na činnosť združení  19 9 12 
Odborné vedomosti 17 4 9 
Vnútorné predpisy a demokratická agenda 8 3 6 

 

Závažné rozdiely nie sú medzi štátnou správou a predstaviteľmi neštátnych vlastníkov lesov 

v otázkach potreby spolupráce. Tá je hodnotená ako potrebná a nedostatočná tak v rámci 

lesníckeho sektora ako takého, ako aj vo vnútri neštátneho sektora LH SR a v Rade združení. 

Práca s verejnosťou, využívanie nátlakových aktivít a lobovanie bolo hodnotené ako potrebné, 

ale okrajové celou vzorkou prítomných.  

V následnej diskusii odzneli názory a odporúčania pre zlepšenie fungovania združení 

vlastníkov lesov a pre štátnu správu v súvislosti s podporou spolupráce s neštátnym sektorom. 

Tabuľka 15 Hlavné odporúčania z workshopu 
 

Predstavitelia neštátneho sektoru  
Štátnej správe Združeniam vlastníkov lesov 

- Odstrániť diskrimináciu zo strany 
poľnohospodárov a štátnych lesov. 

- Zjednodušiť finančnú  podporu lesom a 
prispievať na plochu a následne len 
odkontrolovať požadované podmienky. 

- Poskytovať poradenstvo neštátnemu sektoru. 
- Verejná správa má byť nápomocná občanom.  
- Odpolitizovať štátnu správu – pokiaľ 

nerozhoduje odbornosť, ale politická 
náklonnosť je celá lesnícka sekcia nefunkčná.  

- Výrazne chýba samostatné ministerstvo – tým 
pádom silnejší vplyv a zastúpenie lesníckej 
filozofie voči ostatným sektorom 
(ministerstvám). 

- Štátne lesy, resp. ich zástupcovia majú 
„blízky“ vzťah s ministerstvom, tým aj vplyv 
na tvorbu zákonov, noviel, pričom neštátny 
sektor (často nejednotný!!!) je hráčom v off 
side. 

- Združovať v Rade všetkých záujemcov 
o členstvo. 

- Začať používať „tvrdšie“ metódy 
presadzovania potrieb vlastníkov lesov. 

- Profesionalizovať funkcionárov – vyššia 
dostupnosť odborného a právneho 
poradenstva. 

- Upraviť členské tak, aby bola možná 
profesionalizácia a spolu so štátnou podporou 
dala možnosť vstupu do európskych 
organizácií. 

- Lepšia spolupráca so štátnou správou. 
- Chýba spolupráca vo vnútri Rady, tým aj väčší 

vplyv a apel na samotné ministerstvo, či už 
v otázkach legislatívy a dotačnej politiky.  

- Dôkladnejšie informovať vlastníkov resp. 
užívateľov o pripravovaných legislatívnych 
zmenách, resp. procesoch. 
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- Posilniť personálne vybavenie lesníckej sekcie 
na MPRV SR. 

- Podporovať prírode blízke spôsoby 
hospodárenia. 

- MPRV SR má garantovať a zabezpečovať 
kvalitné vyhodnotenie PSOL. 

- Vytvoriť informačné princípy (zásady 
komunikácie) so združeniami, ktoré následne 
informujú svojich členov.  

- Vytvoriť vhodný a efektívny systém 
pripomienkovania legislatívnych zmien. 

- Nezabúdať a podporovať prácu s verejnosťou 
(stratégia budúcnosti). 

- Lobovať za poskytovanie stimulov 
(finančných) pre subjekty hospodáriace 
v zmysle koncepcie prírode blízkeho 
hospodárenia – pretože stúpa nákladovosť na 
sprístupňovanie, ťažbu, odbornosť personálu.  

- Vytvorenie, resp. poskytovanie informácií 
(portál) slúžiaci k efektívnejšej komunikácii 
medzi odberateľmi a dodávateľmi dreva. 

- Neustále iniciovať a organizovať školenia na 
aktuálne témy. 

- Poskytovať obhospodarovateľom kvalitný 
odborný servis. 

- Silnejší lobing, priebojnosť, práca s médiami. 
- Ujednotenie názorov, spoločný hlavný cieľ čo 

sa má dosiahnuť. 
- Prebrať dobré veci z vyspelých štátov, kde 

vlastníctvo funguje a presadzuje sa v politike. 
- Jednotná cenová politika pri predaji dreva a 

poskytovaní služieb v lese. 
- Okrem odborných článkov, viac publikovať 

v denníkoch či kultúrnych časopisoch 
a jednoduchou formou podať verejnosti aké sú 
problémy v LH a štátnej správe. Aby sa o tom 
hovorilo v médiách. 

 
Predstavitelia štátnej správy MPRV SR 

Štátnej správe Združeniam vlastníkov lesov 
- Výmena informácií, jasné ciele. 
- Personálna stabilita, odpolitizovanie. 
- Tenšia administratíva. 
- Užšia spolupráca so združeniami vlastníkov 

lesov. 
- Zlepšenie komunikácie z ZSD SR. 
- Zo strany štátu zjednodušiť postup na získanie 

finančných zdrojov pre subjekty 
obhospodarujúce les. 

- Upraviť legislatívu na úseku LH, aby vlastníci 
lesa mohli hospodáriť v lese efektívne, 
racionálne a bez častokrát „nezmyselných“ 
administratívnych a zákonných prekážok. 

- Akceptácia pripomienok a návrhov zmeny 
legislatívy. 

- Zmeniť štátnu správu z úlohy štatistov na 
základný článok št. správy. 

- Apelovať na posilnenie lesníckej legislatívy 
voči legislatíve na úseku ochrany prírody 
a krajiny. 

- Vrátiť štátnu správu späť pod MPRV. 
- Spolupráca s ostatnými sektormi je dôležitá 

„sme odsúdení na spoluprácu“. 

- Väčšia práca s verejnosťou – tretí sektor. 
- Informovanie o prioritách, cieľoch. 
- Spolupráca so štátnou správou. 
- Vytvoriť jednotnú koncepciu a ideológiu 

a dodržiavať ju. 
- Ísť spoločne a jednotne za cieľom v prospech 

vlastníkov lesov aj napriek ťažkej situácii 
v lesníctve. 
 

Ostatní experti 
Štátnej správe Združeniam vlastníkov lesov 

- Vypočuť združenia vlastníkov lesov. 
- Výmena informácií s neštátnymi vlastníkmi 

(združeniami). 
- Prijať zákon o lobovaní. 

- Zlepšiť lobing. 
- Poskytovať služby členom. 
- Zlepšiť medzisektorovú spoluprácu. 
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- Zjednodušiť výpočet hodnoty lesov. 
- Presadiť v zákonoch úhradu ujmy 

z neobhospodarovania chránených území. 
- Viac organizovať semináre pre vlastníkov 

lesov, odborných lesných hospodárov. 

- Zmeniť taktiky voči štátnej správe. Skúsiť 
tvrdšie taktiky. 

- Jednotné témy. 
- Spolupracovať a nebáť sa presadzovať svoje 

záujmy. 
- Viac financií, príspevok od štátu. 
- Spoločné hospodárenie členov viac 

propagovať (za účelom opravy lesných ciest 
napr.). 

- Presadzovanie ekonomického ohodnotenia 
a jeho uplatnenia v oblasti praxe pri 
mimoprodukčných funkciách lesov. 
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5 ZÁVER  

 

Záujmové združenia sú nevyhnutné pre fungovanie demokratického systému. Prostredníctvom 

združení sa v politickom systéme spoločnosti formujú, vyjadrujú a presadzujú záujmy 

a dosahujú ciele jednotlivcov i skupín tvoriacich spoločnosť.  

Záujmové združenia vlastníkov lesov hrali významnú úlohu pri formovaní neštátneho 

lesníckeho sektora na Slovensku. V období sociálno-ekonomickej transformácie došlo na 

Slovensku po roku 1989 k zásadným zmenám aj v lesnom hospodárstve. Zrušil sa monopol 

štátnych organizácií tohto odvetvia a došlo k obnoveniu neštátneho sektora.  

Ochota jednotlivcov združovať sa, spočíva v ich motívoch, postojoch a v určení si priorít, aby 

zvážili, či vstup do združenia bude pre nich výhodný, či budú môcť prostredníctvom združenia 

realizovať svoje záujmy. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že hlavnými 

dôvodmi združovania vlastníkov neštátnych lesov je spoločná hodnotová orientácia s inými 

členmi združenia, dôvera k zakladateľom a funkcionárom združenia, poskytovanie právnych, 

ekonomických a iných služieb členom združenia, snaha presadiť svoje záujmy, ako aj solidarita 

s inými členmi združenia a reakcia na spoločné problémy vyplývajúce z reštitučného procesu. 

Základným poslaním združení neštátnych vlastníkov lesa je podpora diskusie a formulácie 

spoločných záujmov jednotlivých členov a ich presadzovanie.  

Cieľom vedeckej monografie bolo opísať charakteristiky záujmových združení neštátnych 

vlastníkov lesov vrátane zhodnotenia ich politickej moci a vplyvu na tvorbu politík 

relevantných pre lesníctvo. Metodicky je práca založená na kvalitatívnom výskume s využitím 

dotazníkovej metódy, SWOT analýzy, štandardizovaných rozhovorov s funkcionármi združení 

vlastníkov lesov, workshopoch, analýze dokumentov a prípadových štúdií.  

Na Slovensku je koordináciou postupu vlastníkov neštátnych vlastníkov lesov pri presadzovaní 

svojich požiadaviek poverená Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorá 

vznikla v roku 2006. Tá zastupuje Úniu regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov 

Slovenska, Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického 

kraja, Úniu diecéznych lesov na Slovensku a Združenie obecných lesov SR.  

Pri zisťovaní politickej moci združení vlastníkov lesov sme analyzovali faktory politickej moci, 

ktoré sme rozdelili na formálne, neformálne, vnútorné a vonkajšie. Z výsledkov výskumu 

vyplynulo, že združenia majú nedostatok finančných zdrojov. Hlavným zdrojom financovania 

sú predovšetkým členské príspevky, ktoré sú nepostačujúce pre riadne fungovanie združení, čo 

vysoko ovplyvňuje ich vplyv v politickom živote. Podpora zo strany štátu je v poslednom 
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období kritická. Združenia by mali hľadať možnosti získavania dotácií z verejných zdrojov, a 

možnosti získavania finančnej podpory z eurofondov, ako aj ovplyvňovať oblasť kompenzácií 

ujmy za obmedzenia pri obhospodarovaní lesných pozemkov. 

V záujmových združeniach je dôležitým faktorom aj schopnosť ovplyvňovať správanie 

ostatných v združení na základe predošlých skúseností a odborných znalostí v určitej oblasti, 

ktorý je znakom lepšej kooperácie pri dosahovaní spoločných záujmov. Jedným z poslaní 

záujmových združení vlastníkov lesov je tiež poskytovanie služieb svojim členom, ich rozsah 

však závisí od finančnej situácie združenia. Na základe výsledkov prieskumu možno 

konštatovať, že najviac využívanou službou je poradenstvo. Podstatné sú tiež služby ako 

získavanie informácií o dianí v lesníctve, vzdelávanie vlastníkov lesa, pomoc pri príprave 

projektov a žiadostí o podporu. Vlastníci lesa očakávajú od združenia služby súvisiace s 

hospodárením v lesoch, ako je poradenstvo v pestovaní lesa a ťažbe dreva, ale aj právne 

poradenstvo. Hospodárenie na spoločných pozemkoch sa vykonáva individuálne, spoločný 

koncept nie je vytvorený. Potreba hospodárenia je dôležitá pre ďalšie generácie a pre 

zabezpečenie príjmu do najbližších rokov.  

Pri presadzovaní záujmov združení vlastníkov lesov by združenia mali využívať aj vzájomnú 

spoluprácu jednotlivých združení. Spoločne by získali pozornosť štátu a mohli vyriešiť dôležité 

problémy v neštátnom lesníckom sektore. Výmena názorov a informácií by mohla dospieť 

k lepšiemu dosiahnutiu problémových otázok a cieľov. Združenia by mali v rámci 

presadzovania ich záujmov predovšetkým spolupracovať so štátnymi inštitúciami pri tvorbe 

legislatívy. Dôležitá je napríklad spolupráca združení so štátnym podnikom Lesy SR a 

Národným lesníckym centrom najmä z dôvodu výmeny informácií. Problematická ostáva stále 

spolupráca a koordinácia s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z dôvodu 

nezáujmu o neštátny sektor. Tento nezáujem spočíva predovšetkým v neakceptácii názorov a 

pripomienok k strategickým dokumentom. Za ďalšie dôležité oblasti spolupráce možno na 

základe výsledkov prieskumu považovať riešenie problémov v pozemkových úpravách a 

problémov s usporiadaním vlastníckych a užívacích práv podľa reštitučných zákonov. Taktiež 

je potrebné vytvárať lepší obraz združení vlastníkov lesov v médiách. Pri presadzovaní 

záujmov voči politickým aparátom je vhodné vedieť využívať neformálne vonkajšie faktory 

ako lobing alebo public relations. Využívanie lobingu by malo prispieť k zvýšeniu povedomia 

o neštátnom sektore a zvýšiť jeho vplyv v politickom procese. Nedostatočná informovanosť 

verejnosti o význame neštátneho vlastníctva lesov je považovaná za ohrozenie, a preto 

využívanie rôznych PR nástrojov v praxi môže pomôcť k povedomiu verejnosti o neštátnom 
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sektore a zohrať tak dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní a tvorbe politického procesu. Príležitosťou 

pri zlepšení vplyvu je zlepšenie komunikácie s odbornou a laickou verejnosťou.  

Záujmové združenia, ktoré chcú ovplyvňovať obsah pripravovanej legislatívy musia byť 

v priamom kontakte aj s inštitúciami na úrovni EÚ. Záujmové združenia zvyšujú svoju 

politickú moc ak sú členmi medzinárodných organizácií. Dôležité je preto posilňovať 

medzinárodnú spoluprácu členstvom napr. v Konfederácii európskych vlastníkov lesov (CEPF) 

čo by prispelo k zlepšeniu výmeny informácií s medzinárodnými inštitúciami a možnosti 

lepšieho presadenia sa v politickom procese. 

Jednou zo základných úloh združení by malo byť ovplyvňovanie politík súvisiacich s 

lesníctvom. Výsledky výskumu nám však veľký vplyv nepotvrdili v lesníckej politike,  politike 

rozvoja vidieka a politike ochrany prírody.  

Pri ovplyvňovaní lesníckej politiky, neboli zásadné pripomienky združení vlastníkov lesov 

akceptované už od samotnej prípravy zákona o lesoch. Združenia sa nepresadili v politickom 

procese pri niektorých podľa nich zásadných požiadavkách, dominantným aktérom bolo 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Spolupráca medzi štátnym a neštátnym 

sektorom nebola na dostatočnej úrovni, treba pravdepodobne predpokladať pomerne rozdielne 

záujmy v zákone o lesoch. Okrem toho treba vziať do úvahy priamu závislosť Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Lesov SR, š.p. a Národného lesníckeho centra ako aj 

ich spoločné záujmy v oblasti odborného obhospodarovania lesov. Pri ovplyvňovaní politiky 

rozvoja vidieka sa nám taktiež nepotvrdila politická sila združení vlastníkov lesov. V procese 

formulácie Únia regionálnych združení vlastníkov lesov Slovenska mala svojho zástupcu, ale 

do popredia sa dostali najmä poľnohospodárski aktéri a pripomienky neštátneho sektora boli 

čiastočne akceptované. Ani lesnícka sektorová spolupráca neumožnila presadiť záujmy voči 

poľnohospodárskym aktérom. Združenia vlastníkov lesov nesúhlasili s celkovou 

implementáciou PRV, ktorú im ich politická moc na základe rozhovorov nedovolila výrazne 

ovplyvniť.  Politika ochrany prírody a jej dopady na neštátny lesnícky sektor je vnímaná veľmi 

negatívne najmä z dôvodu obmedzenia vlastníckych práv v chránených územiach. 

Presadzovanie postojov zástupcov vlastníkov lesov zlyháva na slabej schopnosti vyjednávať  

s predstaviteľmi ochranárskych organizácií a nízkej podpore zo strany štátu. 

Výsledky výskumu boli prekonzultované a verifikované zástupcami rôznych skupín (majitelia 

lesa, predstavitelia združení, štátna správa, experti) na spoločných stretnutiach a workshopoch. 

Spätná väzba získaná pri workshopoch potvrdila potrebu ďalšej spolupráce a rozvíjania 

výskumu pre zlepšenie postavenia súkromného sektora v lesnom hospodárstve a tvorbu štátnej 

lesníckej politiky.   
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APVV
Cieľom záverečnej vedeckej monografie projektu VYNALES – „Výskum vplyvu 
neštátneho vlastníctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom,“ financovaného 
Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0057-11 je 
navrhnúť procesný model fungovania záujmových združení vlastníkov lesov. Táto 
správa prezentuje výsledky dosiahnuté v rámci projektu. Výskum charakteristík 
vlastníckej štruktúry lesov, názorov neštátnych vlastníkov a otázok súvisiacich                
s fungovaním ich záujmových združení je nesmierne dôležitý pre formuláciu a 
implementáciu opatrení verejnej politiky súvisiacich s využívaním a ochranou lesa.   
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