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Abstract 

The present article deals with the system of interest intermediation in forestry. It define 

interest groups, general division, legal form governed by laws and internal organization. It 

describes their political potential, strategy and tactics, relation to state and the importance of 

the transition period. At the end of the article defines interest groups in the forestry, their 

types and gives concrete examples of interest groups in Slovakia.  
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Úvod 

Predkladaný článok sa zaoberá systémom sprostredkovania záujmov. Definuje 

záujmové združenia, ich rozdelenie, vnútornú organizáciu. Opisuje politický potenciál 

záujmových združení, ktorý ovplyvňujú formálne a neformálne faktory, stratégie a taktiky, 

ktoré vyjadril na základe empirického výskumu Ellefsson. Vo vzťahu štátu a záujmových 

združení definujeme dva systémy spolupráce štátu a záujmových združení a to pluralizmus 

a korporativizmus. Ďalšia časť článku sa venuje politickým stranám, ich definícii 

a rozdeleniu. V závere sa venujeme rozdeleniu záujmových združení v lesnom hospodárstve, 

ktoré zastupujú rôzne záujmy na využívaní a ochrane lesa. 

 



Politický systém (polity) 

 

Jednou zo základných vlastností politického systému je aj schopnosť jednotlivcov či 

skupín v ňom artikulovať  svoje záujmy. V súčasnosti je rozdelenie  spôsobov  

sprostredkovania  záujmov  na  dva ideálne typy:  pluralizmus a korporativizmus, pričom 

Fiala a Schubert hovoria o pojme neokorporativizmus (Fiala, Schubert, 1993). Priestor medzi 

nimi vypĺňa množstvo rôznych subkategorizácií a delení.  

Hlavné funkcie politického systému zabezpečuje jednak riadenie a ovplyvňovanie 

rozdeľovania hodnôt, a to predovšetkým tých, ktoré sú predmetom súperiacich  záujmov a 

taktiež zaisťovanie konformity spoločnosti s týmto rozdeľovaním  a  s  ostatnými  politickými  

rozhodnutiami. (Brokl, 1997) 

 

Záujmové združenia 

 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 (1993) definuje záujmové združenia ako 

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

rozhodovanie vládnych agentúr, politických predstaviteľov a ďalších tvorcov 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. Olson (1965) 

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

kolektívne, aby dané záujmy mohli presadzovať. 

 Organizovateľnosť záujmov predstavuje schopnosť socioekonomickej skupiny 

vytvoriť záujmové združenie (Olson 1965). Vysvetliť to môžeme na príklade 



organizovateľnosti záujmov majiteľov lesa, ktorí sa združia, pretože chcú presadiť určité 

paragrafy v lesnom zákone týkajúce sa náhrady ujmy za obmedzovanie vlastníctva, alebo 

chcú presadiť finančnú podporu v lesnom hospodárstve. Teoreticky sa snažia vyprodukovať 

kolektívny statok, ktorého produkcia je zaťažená dvomi základnými problémami. Prvým 

problémom je, že výhody z produkcie statku majú aj nečlenovia združenia, kde vzniká 

problém čierneho pasažiera, pri ktorom individuálne racionálne správanie je také, že 

jednotlivý malý člen sa snaží vyhnúť plateniu príspevkov do združenia a snaží sa brať úžitky 

z produkovaného kolektívneho statku. Individuálna racionalita vedie k tomu, že kolektívne sa 

správame iracionálne. Druhým problémom je veľkosť skupiny, ktorá je rozhodujúcim 

faktorom pre jej vytvorenie. Čím je skupina väčšia, tým je príspevok jedného člena na 

produkciu kolektívneho statku menší. Pretože malý člen chápe svoj príspevok za veľmi malý,  

nepovažuje za dôležité do záujmového združenia vstúpiť.  

 Rozlišujeme dva druhy skupín, a to privilegované skupiny, kde politickú silu získajú 

skupiny s malým prehľadným počtom členov (napr. poľnohospodárstvo, občianske iniciatívy 

a pod.) a latentné skupiny, ktoré sú veľké skupiny, ale majú problém s organizovateľnosťou 

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

riešenia:  

- povinnosť vstúpiť do združenia vytvorením záujmového združenia komorového typu 

prostredníctvom legislatívy, 

-  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.  

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 majú aj právnu formu a sú upravené v zákonoch ako: 

- nadácie, ktoré upravuje zákon č. 35/2002 Z.z. o nadáciách v znení neskorších 

predpisov 

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

v znení neskorších predpisov 

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré upravuje zákon 

o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby 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.  

Vnútorná organizácia záujmových združení závisí od zákonodarstva v danej oblasti a právnej 

formy záujmového združenia. Väčšinou je najdôležitejším orgánom zhromaždenie členov. 



Exekutívnu činnosť vykonáva výkonný výbor a za jeho činnosť zodpovedá sekretariát. 

Sekretariát môže mať platených zamestnancov, alebo to vykonávajú členovia ako dobrovoľnú 

činnosť. 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).  

Politický potenciál záujmového združenia je schopnosť presadiť sa v politickom 

procese. Politický potenciál závisí od formálnych a neformálnych faktorov. Formálne faktory 

sú založené predovšetkým ústavne. V ústave SR, v čl. 37, je definované právo každého 

občana slobodne sa združovať s inými, na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych 

záujmov. Ďalšie formálne faktory vyplývajú zo vzťahu k politicko-administratívnemu 

systému a legislatívy. Napríklad záujmové združenia pripomienkujú legislatívne návrhy alebo 

strategické dokumenty. V tripartite a kolektívnom vyjednávaní, vyplývajú možnosti 

záujmových združení ovplyvňovať politické rozhodnutia priamo zo zákona. Komory majú 

často delegovaný výkon niektorých opatrení vo verejnej politike.  

Neformálne faktory ovplyvňujúce politický potenciál záujmových združení sú:  

- reprezentatívnosť, ktorá je vyjadrená počtom členov záujmového združenia k počtu 

členov celej socioekonomickej skupiny 

- odborné vedomosti, ktoré prostredníctvom návrhov vecných riešení a činnosťou 

expertov v konkrétnych oblastiach, znižujú informačné deficity verejnej správy 

a politikov,  

-  schopnosť predstaviť svoje čiastkové ciele ako ciele vo verejnom záujme,  

- finančné zdroje na činnosť záujmových združení a lobistickú prácu, 

- schopnosť hľadania a získavania spojencov v iných záujmových združeniach, verejnej 

správe a u politikov.  



Medzi stratégie a taktiky záujmových združení patrí lobbistická práca, pričom kvalitný 

lobbing v sebe musí zahŕňať dôveryhodnosť na prvý pohľad, nikdy sa nesmú páliť mosty, 

úspech ide zarovno s kompromisom, je potrebné vytvárať závislosť a presvedčivo 

komunikovať. Medzi ďalšie stratégie a taktiky patrí vyjednávanie s inými záujmovými 

združeniami, medzinárodný lobbing, lobbing členskej základne, práca s verejnosťou, protesty 

a konfrontácie.  

Ellefsson (1992) na základe empirického výskumu v percentách vyjadril stratégie a taktiky 

záujmových združení podľa používania: 

 

Tabuľka č. 1: Stratégie a taktiky záujmových združení (Ellefsson 1992): 

Stratégie a taktiky Používanie v % 

Zúčastňovanie sa na parlamentných a vládnych zasadaniach 99 

Komunikácia s vládnymi činiteľmi a prezentácia názorov 98 

Neoficiálne stretnutia s vládnymi činiteľmi na schôdzkach, cez obed 

a na 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 lobbingové úsilie členskej základne 80 

Vplyvné kontakty v zákonodarných úradoch, inštitúciách, ktoré 

navrhujú zákony 
80 

Pomoc vládnym činiteľom pri navrhovaní usmernení, regulácií 

a pravidiel 
78 

Pomáhať povereným výborom a komisiám 76 

Upozorňovanie zákonodarcov na dôsledky, ktoré môže návrh zákona 

mať 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 

 



Vzťahy štátu a záujmových združení 

Politicko-administratívny systém má zo spolupráce zo systémom sprostredkovania 

záujmov výhody ako získavanie informácií, či politickú podporu. Systém sprostredkovania 

záujmov potrebuje politicko-administratívny systém, lebo len prostredníctvom neho vie 

presadiť svoje záujmy. Existujú dva systémy spolupráce štátu a záujmových združení, a to 

pluralizmus a korporativizmus. V pluralistickom systéme štát vypočuje záujmové združenia, 

rozhoduje však bez ich účasti, a voči štátu využívajú záujmové združenia tvrdšie taktiky. 

V tomto systéme existuje vysoká konkurencia medzi záujmovými združeniami, lebo 

socioekonomickú skupinu  zastupuje niekoľko záujmových združení. Sú to hlavne anglosaské 

krajiny, kde panuje ekonomická kritika činnosti záujmových združení. V korporativistickom 

systéme štát spolupracuje užšie so záujmovými združeniami a socioekonomickú skupinu 

zastupuje len jedno záujmové združenie, 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. Korporativizmus funguje napríklad v Nemecku 

alebo Rakúsku. (Krott, 2001) 

Kritika činnosti záujmových združení vychádza z ekonomickej teórie rent seeking 

a rent avoiding. Tieto teoretické koncepty popisujú činnosť záujmových združení ako 

ekonomicky neefektívnu, lebo medzi rôznymi skupinami ide len o prerozdelenie príjmov. 

Ekonomické zdroje vynaložené záujmovými združeniami na prerozdeľovanie zdrojov 

považujú za ekonomicky neefektívne. Rent seeking môžeme definovať ako politickú aktivitu 

skupiny, či jednotlivca, ktorí venujú svoje zdroje na zaistenie monopolných práv, 

garantovaných vládou. Táto činnosť vedie ku stratám pre ostatných, ktorí danú výhodu 

nemajú. (Kadeřábková, 2003) Rent avoiding je také správanie, ktoré vynakladaním zdrojov 

minimalizuje náklady. Napr. ide o podplácanie úradníkov, ktorí dokážu urýchliť procesy 

v byrokratickom aparáte v prospech záujmového združenia. Taktiež môžu byť podplatení 

zákonodarcovia, ktorí navrhujú, alebo podporujú legislatívu vyhovujúcu určitému 

záujmovému združeniu (Tullock 1980). Pri rent seeking a rent avoiding aktivitách sa znižuje 

ďalej funkčnosť hospodárskej súťaže a vznikajú štátne zásahy aj v iných odvetviach, čo má za 

výsledok neproduktívne využívanie zdrojov.  

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 vnútro skupinovej 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. 

Politické strany 

 Politická strana je organizovaná skupina ľudí, ktorá sa vyvinula na základe 

dobrovoľnosti (v dnešnej dobe už spravidla politická organizácia) a ktorej cieľom je získanie 

štátnej moci a presadzovanie určitej ideológie a riešenia nejakého problému. Politické strany 

fungujú ako stabilné organizácie zahŕňajúce celú krajinu (resp. celý región), členovia sa 

stotožňujú s organizáciou či už ideologicky alebo pragmaticky. (Krott, 2001) 



 Podmienky vzniku a právneho postavenia politických strán a politických hnutí v SR 

upravuje zákon č. 85/2005 Zb. o politických stranách a v politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov. Za európske strany sú považované federatívne združenia národných 

strán, ktoré existujú vo väčšine členských štátov EÚ a majú rovnakú orientáciu a ciele, 

vytvárajú v Európskom parlamente jednotlivé frakcie. Legislatívna úprava statusu politickej 

strany na európskej úrovni vstúpila do platnosti v roku 2004 ako nariadenie stanovujúce 

podmienky pre uznanie európskej politickej strany, a tým aj jej nároku na financovanie zo 

zdrojov spoločenstva.  

 Hlavným cieľom politických strán je účasť vo vláde a presadzovanie vlastných 

záujmových pozícií. Snahou politických strán je získanie väčšiny prostredníctvom spájania 

záujmov, vyjadrením kompetentnosti bez výrazných konfliktov so záujmovými združeniami, 

pokrytím tzv. stredových pozícií (podobné programy) a prostredníctvom všeobecných 

vyjadrení bez konkrétnych cieľov a opatrení.  

Politické strany rozdeľujeme podľa rôznych typov: 

1. Tradičné delenie na konzervatívne a liberálne strany. Konzervatívne strany sa 

vyznačujú zachovávaním tradičných hodnôt. Sústreďujú sa na ekonomiku a na 

postavenie jednotlivca v spoločnosti .Liberálne strany sú charakteristické 

dodržiavaním ľudských práv a slobôd.  

2. Delenie typu ľavica –pravica: 

- Pravicové strany kladú dôraz na základné slobody jednotlivca a delia sa na: 

konzervatívne strany, monarchistické strany, statkárske strany, fašistické 

strany. 

- Stredové strany presadzujú obmedzenie extrémneho pravicového a ľavicového 

prístupu, zameriavajú sa hlavne na široké stredné vrstvy spoločnosti. Delia sa 

na: liberálne strany, pokrokové strany, demokratické strany. 

- Ľavicové strany presadzujú politickú rovnosť, obhajujú práva a záujmy nižších 

a stredných vrstiev spoločnosti. Delia sa na: sociálno-demokratické strany, 

socialistické strany, komunistické strany. 

- Ostatné strany: národnostné strany, náboženské strany, ekologické strany, 

profesné strany a i.  

3. Delenie typu vláda- opozícia: 

- Vládne strany tvoria vládu, a to buď samostatne alebo v koalícii. 

- Opozičné strany sa snažia sa prevziať politickú moc voľbami 

- Antisystémové strany (napr. extrémna pravica alebo extrémna ľavica) sa snažia 

sa rozbiť súčasné spoločenské usporiadanie a nerešpektujú zásady pluralitnej 

demokracie. (Kopeček, 2007) 

Pre lesnícku politiku je dôležitý vecný vzťah politických strán k záujmom na využívaní 

a ochrane lesa. Vzťah strán sa dá predpokladať na základe spoločných hodnotových 

orientácií, aj keď v transformujúcich sa politických systémoch tieto predpoklady neplatia 

úplne. Môžeme predpokladať, že konzervatívne strany majú hodnotovou orientáciou veľmi 

blízko k vlastníkom lesa. Liberálne strany majú často spojenie s priemyselnými záujmami 

napríklad v drevospracujúcom priemysle. Ľavicové strany zastupujú záujmy zamestnancov 

v lesných podnikoch. Ekologické strany sú úzke späté s ochranou životného prostredia 

a prírody. 

 

 



Záujmové združenia v lesnom hospodárstve 

Záujmové združenia v lesnom hospodárstve tvorí viacero typov združení, ktoré zastupujú 

rôzne záujmy na využívaní a ochrane lesa:  

 Záujmové združenia vlastníkov lesov. Koordináciou postupu vlastníkov 

neštátnych vlastníkov lesov pri presadzovaní svojich požiadaviek je poverená Rada združení 

vlastníkov neštátnych lesov, ktorá vznikla v roku 1998. Tá zastupuje Úniu regionálnych 

združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Združenie vlastníkov spoločenstevných a 

súkromných lesov Banskobystrického kraja a Úniu diecéznych lesov na Slovensku. Patrí sem 

aj Združenie obecných lesov SR (Zvolen) a Slovenské združenie vlastníkov neštátnych lesov 

so sídlom v Čadci. 

 Profesné záujmové združenia. Najdôležitejším profesným združením je 

Slovenská lesnícka komora, ktorá bola zriadená zákonom č. 259/1993 Z.z., má okolo 250 

členov, sídli vo Zvolene a jej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich 

členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní 

v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v SR. Spolupracuje s organizáciami lesného 

hospodárstva v štátnom i neštátnom lesníckom sektore.  

 Záujmové združenia zamestnávateľov a zamestnancov. Patrí sem Združenie 

zamestnávateľov lesného hospodárstva, ktoré zastupuje záujmy podnikov v lesnom 

hospodárstve, dominantným členom sú štátne lesy. 

 Záujmové združenia v poľovníctve. Hlavným združením je Slovenská 

poľovnícka komora, ktorá má vyše 50 tisíc členov, vysokú reprezentatívnosť, 

korporativistický systém, plní kompetencie štátu. Vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný 

lístok, vydáva ich a predlžuje platnosť, organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo 

a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku, zastupuje Slovensko v medzinárodných 

poľovníckych, sokoliarskych a kynologických organizáciách.  

 Záujmové združenia v ochrane prírody. Sú to väčšinou mimovládne 

organizácie, ktoré patria do tretieho sektora, sú neštátneho charakteru, sú nezávislé, 

neziskové, verejnoprospešné a sú založené na báze dobrovoľnosti.   
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