
2. Pohlavie

* 254 total responses, 100% of submissions

muž 90% (229)

žena 10% (25)

3. Aké je va·e hlavné zamestnanie?

* 254 total responses, 100% of submissions

súkromne hospodáriaci ro·ník 2% (5)

robotník 9% (22)

administratívny zamestnanec 12% (31)

riadiaci zamestnanec 17% (43)

živnostník 13% (34)

študent 3% (7)

dôchodca 38% (97)

nezamestnaný 2% (5)

Iné (prosím špecifikujte) 4% (10)

1. Uve·te prosím Vá· vek v 
rokoch:

* 254 total responses, 100% of submissions

Responses

100% (254)

Blank

0% (0)



5. Máte nejaké vzdelanie v oblasti lesníctva?

* 254 total responses, 100% of submissions

nie 65% (164)

som absolvent lesníckeho u·iliš·a 2% (5)

som absolvent strednej lesníckej školy 15% (38)

mám vysokoškolské vzdelanie 
lesníckeho smeru

19% (47)

6. Ste dr·ite·om nasledovných osved·ení?

* 254 total responses, 100% of submissions

nie 81% (205)

odborná spôsobilos· na ·innosti 
s lesným reproduk·ným materiálom

5% (12)

odborný lesný hospodár 18% (46)

4. Aké je va·e vzdelanie?

* 254 total responses, 100% of submissions

Základné vzdelanie 3% (8)

Nižšie odborné vzdelanie bez maturity 10% (26)

Stredné odborné vzdelanie s maturitou 46% (117)

Vysokoškolské vzdelanie I. stupe· 8% (21)

Vysokoškolské vzdelanie II. stupe· 32% (82)



8. V ktorých okresoch 
Slovenska vlastníte lesy? 

* 254 total responses, 100% of submissions

Brezno 6% (15)

Ilava 4% (9)

Liptovský Mikuláš 7% (19)

Prievidza 3% (8)

Rimavská Sobota 4% (11)

Rož·ava 5% (13)

Ružomberok 5% (13)

Tren·ín 5% (13)

Zvolen 9% (22)

Žilina 7% (17)

69 additional choices not shown

9. Ako ·aleko sa nachádza 
Vá· lesný majetok od 
Vá·ho bydliska? (V 
prípade, ·e ste majite·om/
spolumajite·om viacerých 
lesných pozemkov, uve·te 
prosím odhadované 
vzdialenosti v km ku 
ka·dému lesnému poz

* 254 total responses, 100% of submissions

Responses

100% (254)

Blank

0% (0)

7. V akej ve·kej obci bývate?

* 254 total responses, 100% of submissions

v obci do 199 obyvate·ov 6% (15)

v obci od 200 do 499 obyvate·ov 13% (34)

v obci od 500 do 999 obyvate·ov 20% (51)

v obci od 1 000 do 1 999 obyvate·ov 22% (56)

od 2 000 do 4 999 obyvate·ov 17% (42)

od 5 000 do 9 999 obyvate·ov 7% (18)

od 10 000 do 19 999 obyvate·ov 4% (11)

od 20 000-49 999 obyvate·ov 8% (20)

nad 50 000 obyvate·ov 3% (7)



9.3

* 6 total responses, 2% of submissions

55.66666667
AVERAGE

334

TOTAL

11. Ak vlastníte menej ako 100%, v akom type spoluvlastníctva?

* 216 total responses, 85% of submissions

v bezpodielovom spoluvlastníctve s 
manželom/manželkou

1% (3)

v spoluvlastníctve podielnikov (napr. 
pozemkové spolo·enstvo)

85% (183)

v podielovom spoluvlastníctve s 
rodinnými príslušníkmi

8% (17)

iné (prosím špecifikujte) 6% (13)

10. V akom podiele vlastníte les?

* 254 total responses, 100% of submissions

v 100%, vlastníkom som len ja sám 15% (38)

v menej ako 100% 85% (216)

9.2

* 17 total responses, 7% of submissions

22.64705882
AVERAGE

385

TOTAL



12.2

* 8 total responses, 3% of submissions

Responses

3% (8)

Blank

97% (246)

13. Je Vá· lesný majetok v 
jednom lesnom celku?

* 254 total responses, 100% of submissions

áno 50% (128)

nie, v dvoch 16% (40)

v troch a viacerých 30% (77)

neviem 4% (9)

12.3

* 4 total responses, 2% of submissions

Responses

2% (4)

Blank

98% (250)

12. Aká je celková výmera 
(v ha) lesného majetku, 
ktorého ste majite·om 
alebo spolumajite·om? (ak 
ste majite·om/
spolumajite·om viacerých 
lesných pozemkov, uve·te 
prosím odhadované 
výmery pre ka·dý l

* 254 total responses, 100% of submissions

Responses

100% (254)

Blank

0% (0)



14.1 Ak ste v 
predchádzajúcej otázke 
uviedli, ·e ste les kúpili, 
uve·te prosím, ·o Vás k 
tomu motivovalo.

* 24 total responses, 9% of submissions

Responses

9% (24)

Blank

91% (230)

15. Ako obhospodarujete Vá· lesný majetok?

* 254 total responses, 100% of submissions

je v obhospodarovaní štátnych lesov 4% (9)

prenajímam ho súkromnej spolo·nosti 6% (16)

hospodárime na ·om v spolo·enstve 74% (188)

hospodárim na ·om samostatne 13% (33)

inak (prosím špecifikujte) 3% (8)

14. Ako ste získali nadobudli lesný majetok?

* 254 total responses, 100% of submissions

kúpou 11% (28)

darom 5% (13)

zdedil som 61% (155)

bol mi vrátený v reštitúcii 15% (37)

inak (prosím špecifikujte) 8% (21)



17. ·o o·akávate od svojho lesného majetku? (vyberte len jednu 
mo·nos· prosím)

* 254 total responses, 100% of submissions

okamžitý ekonomický efekt - zisk 4% (9)

dlhodobý ekonomický efekt - uložený 
kapitál

48% (122)

zachovanie prírodných hodnôt 
(ochrana prírody, prostredie pre lesnú 

zver)

30% (75)

podporu spolo·enských potrieb 
(zamestnanos·,  rekreácia)

4% (11)

iné (prosím špecifikujte) 15% (37)

16. Ktorá z nasledujúcich mo·ností pre·o vlastníte les je pod·a Vás 
najdôle·itej·ia? (vyberte len jednu mo·nos· prosím)

* 254 total responses, 100% of submissions

ekonomický efekt (zisk, kapitál) 41% (104)

ekologické hodnoty (ochrana prírody, boj 
s klimatickou zmenou)

15% (39)

sociálne aspekty (rozvoj regiónu, 
zamestnanos·)

10% (25)

rekreácia, po·ovníctvo 13% (34)

iná (prosím špecifikujte) 20% (52)



19. Akým spôsobom trávite ·as v lese? Za akým ú·elom chodíte do 
lesa?

* 251 total responses, 99% of submissions

práca (pracujem v lese ako robotník alebo 
lesník)

35% (87)

kontrolujem stav svojho majetku 59% (148)

turistika, šport, oddych (rekreácia) 31% (79)

zber lesných plodov 24% (61)

po·ovníctvo 38% (96)

inak (prosím špecifikujte) 4% (11)

18. Ako ·asto chodíte do lesa?

* 254 total responses, 100% of submissions

·asto (1 krát do  týžd·a) 75% (190)

príležitostne (1 krát do mesiaca) 22% (55)

ob·as (menej ako 10 krát do roka) 2% (6)

do lesa nechodím vôbec 1% (3)



21. Pod·a Vá·ho názoru 
ohodno·te, ako sa 
súkromní vlastníci a ich 
spolo·enstvá starajú 
o svoj lesný majetok.

* 254 total responses, 100% of submissions

výborne 12% (31)

celkom dobre 40% (102)

dobre 24% (60)

uspokojivo 15% (39)

zle 9% (22)

20. Do lesa nechodím, lebo:

* 3 total responses, 1% of submissions

necítim sa tam bezpe·ne 33% (1)

nemám dostatok ·asu 33% (1)

o les sa nezaujímam/táto téma ma 
nezaujíma

0% (0)

nedovo·uje mi to môj zdravotný stav 33% (1)

inak (prosím špecifikujte) 0% (0)



22. b) Ak ste v 
predchádzajúcej otázke 
uviedli, ·e chcete les 
preda·, uve·te prosím 
pre·o.

* 0 total responses, 0% of submissions

Responses

0% (0)

Blank

100% (254)

23. Ako hodnotíte Vá· 
lesný majetok z h·adiska 
toho ·o od neho 
o·akávate?

* 254 total responses, 100% of submissions

som s ním 
spokojný

78% (198)

som s ním 
nespokojný

8% (21)

neviem 14% (35)

22. Aký máte plán s Va·ím lesným majetkom do budúcnosti?

* 254 total responses, 100% of submissions

·o najskôr preda· 1% (2)

prenaja· 3% (8)

prenecha· de·om 52% (131)

rozšíri· ho, prikúpi· les 29% (74)

nemám plán, nezaujíma ma 3% (7)

iné (prosím špecifikujte) 13% (32)



24. Ako sú pod·a Vás záujmy súkromných vlastníkov lesov na 
Slovensku prezentované prostredníctvom záujmových zdru·ení?

* 254 total responses, 100% of submissions

dobre 23% (59)

skôr dobre 40% (101)

skôr zle 18% (46)

zle 6% (16)

neviem 13% (32)



25. Ako nasledujúce in·titúcie pod·a Vás reprezentujú súkromných 
vlastníkov lesov a ich záujmy vo vz·ahu k ·tátu a politike?

Total 
Responses

ve·mi 
dobre

dobre

33%

zle

9%

vôbec neviem

48% 100%
Rada združení 

neštátnych 
vlastníkov lesov

30% 13% 47% 100%

Únia regionálnych 
združení 

neštátnych 
vlastníkov lesov

13% 33% 12% 40% 100%
Regionálne 

združenie 
vlastníkov lesa

21% 61% 100%

Združenie 
vlastníkov 

spolo·enstevných 
a súkromných 

lesov 
Banskobystrického 

kraja

25% 13% 51% 100%Lesnícka komora



25. a)

Total 
Responses

ve·mi 
dobre

dobre zle

38% (5)

vôbec

15% (2)

neviem

31% (4) 5% (13)Iné

26. Ste Vy, alebo Va·e 
pozemkové spolo·enstvo 
·lenom zdru·enia 
ne·tátnych vlastníkov 
lesov?

* 254 total responses, 100% of submissions

áno 73% (185)

nie 27% (69)

 25. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 11 total responses, 4% of submissions

Responses

4% (11)

Blank

96% (243)

25% 13% 51% 100%Lesnícka komora

24% 33% 31% 100%
Ministerstvo 

pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR

35% 40% 100%Národné lesnícke 
centrum



27. Ak ste ·lenom zdru·enia ne·tátnych vlastníkov lesov, ·o bol 
dôvod, ·e ste sa ním stali?

Total 
Responses

áno

64% (119)

nie neviem

26% (48) 73% (185)snaha presadi· 
Vaše záujmy

54% (99) 32% (60) 73% (185)

dôvera 
k zakladate·om 
a funkcionárom 

združenia

46% (85) 38% (71) 73% (185)solidarita s inými 
·lenmi združenia

63% (116) 30% (55) 73% (185)

spolo·ná 
hodnotová 

orientácia s inými 
·lenmi združenia

50% (93) 36% (67) 73% (185)

služby len pre 
·lenov združenia 

(napr. právne 
alebo 

ekonomické)

36% (66) 22% (40) 43% (79) 73% (185)

ekonomické 
výhody pre ·lenov 

(napr. dostupné 
dotácie)

43% (80) 45% (83) 73% (185)

ekonomické 
výhody pre 

všetkých majite·ov 
lesa

žiadne alebo len 
ve·mi nízke 

·lenské príspevky



27. a)

Total 
Responses

áno

44% (4)

nie

33% (3)

neviem

22% (2) 4% (9)Iné

27. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 6 total responses, 2% of submissions

Responses

2% (6)

Blank

98% (248)

43% (80) 45% (83) 73% (185)

ekonomické 
výhody pre 

všetkých majite·ov 
lesa

30% (55) 51% (95) 73% (185)
žiadne alebo len 

ve·mi nízke 
·lenské príspevky



28. Ak nie ste ·lenom zdru·enia ne·tátnych vlastníkov lesov, ·o by 
bol dôvod, aby ste sa ním stali?

Total 
Responses

áno

72% (50)

nie neviem

20% (14) 27% (69)snaha presadi· 
Vaše záujmy

20% (14) 51% (35) 29% (20) 27% (69)

dôvera 
k zakladate·om 
a funkcionárom 

združenia

30% (21) 42% (29) 28% (19) 27% (69)solidarita s inými 
·lenmi združenia

51% (35) 20% (14) 29% (20) 27% (69)

spolo·ná 
hodnotová 

orientácia s inými 
·lenmi združenia

39% (27) 35% (24) 26% (18) 27% (69)

služby len pre 
·lenov združenia 

(napr. právne 
alebo 

ekonomické)

58% (40) 25% (17) 27% (69)

ekonomické 
výhody pre ·lenov 

(napr. dostupné 
dotácie)

38% (26) 29% (20) 33% (23) 27% (69)

ekonomické 
výhody pre 

všetkých majite·ov 
lesa

žiadne alebo len 
ve·mi nízke 

·lenské príspevky



28. a)

Total 
Responses

áno

100% (2)

nie neviem

1% (2)Iné

29. Viete si predstavi·, ·e 
by ste sa sám stal ·elným 
predstavite·om takéhoto 
zdru·enia vo Va·om 
regióne (napr. tajomníkom 
alebo predsedom)?

* 254 total responses, 100% of submissions

áno 24% (61)

skôr áno 14% (35)

skôr nie 29% (73)

nie 19% (48)

neviem 15% (37)

28. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 2 total responses, 1% of submissions

Responses

1% (2)

Blank

99% (252)

38% (26) 29% (20) 33% (23) 27% (69)

ekonomické 
výhody pre 

všetkých majite·ov 
lesa

22% (15) 39% (27) 39% (27) 27% (69)
žiadne alebo len 

ve·mi nízke 
·lenské príspevky



30. ·o si myslíte o mo·nosti povinného ·lenstva v jednom 
centrálnom zdru·ení (komorového typu) pre v·etkých vlastníkov 
lesa zo zákona?

súhlasím 30% (77)

nesúhlasím 50% (127)

neviem 20% (50)



31. ·o si myslíte o nasledovných tvrdeniach v súvislosti s ·lenstvom 
v regionálnych záujmových zdru·eniach vlastníkov lesov?

Total 
Responses

súhlasím nesúhlasím

57% (145)

neviem

31% (78) 100% (254)

·lenstvo v združení 
obmedzuje 

osobnú slobodu

74% (187) 100% (254)

Združenia lepšie 
presadzujú záujmy 

svojich ·lenov

42% (106) 41% (105) 100% (254)

Funkcionári 
združenia robia 

všetko v prospech 
·lenov združenia

62% (158) 32% (81) 100% (254)
Treba podporova· 

solidaritu ·lenov 
združenia

57% (144) 35% (89) 100% (254)

Mám spolo·nú 
hodnotovú 

orientáciu s inými 
·lenmi združenia

59% (150) 31% (80) 100% (254)

Združenia 
poskytujú lepšie 

služby pre svojich 
·lenov

26% (65) 25% (63) 50% (126) 100% (254)
Z ekonomických 

výhod treba vylú·i· 
ne·lenov združenia

39% (100) 21% (53) 40% (101) 100% (254)

Povinné ·lenstvo 
by zvýšilo politickú 

silu súkromných 
vlastníkov lesa

63% (161) 31% (80) 100% (254)Združenia nie sú 
potrebné



39% (100) 21% (53) 40% (101) 100% (254)

Povinné ·lenstvo 
by zvýšilo politickú 

silu súkromných 
vlastníkov lesa

63% (161) 31% (80) 100% (254)Združenia nie sú 
potrebné



32. V akých oblastiach by malo zdru·enie vlastníkov lesov pôsobi· 
pri presadzovaní záujmov vlastníkov lesov?

Total 
Responses

áno

89% (227)

nie neviem

100% (254)

Spolupracova· so 
štátnymi 

inštitúciami pri 
tvorbe legislatívy 

56% (142) 35% (89) 100% (254)
Otvára· nové trhy s 

drevnými a 
nedrevnými tovarmi

71% (180) 23% (58) 100% (254)

Rieši· problémy o 
usporiadaní 

vlastníckych a 
užívacích práv 

pod·a reštitu·ných 
zákonov

76% (194) 100% (254)
Rieši· problémy v 

pozemkových 
úpravách

63% (161) 31% (80) 100% (254)
Spolupracova· s 

inými záujmovými 
združeniami

70% (177) 24% (61) 100% (254)
Vytvára· lepší obraz 

lesníctva v 
médiách

Zastupova· záujmy 
vlastníkov lesov v 
medzinárodných 

organizáciách



32. a)

Total 
Responses

áno

100% (4)

nie neviem

2% (4)Iné

32. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 4 total responses, 2% of submissions

Responses

2% (4)

Blank

98% (250)

70% (177) 24% (61) 100% (254)
Vytvára· lepší obraz 

lesníctva v 
médiách

64% (162) 29% (73) 100% (254)

Zastupova· záujmy 
vlastníkov lesov v 
medzinárodných 

organizáciách



33. Ktoré z uvedených oblastí by malo pod·a Vás zdru·enie rie·i·?

Total 
Responses

áno

74% (188)

nie neviem

100% (254)

Odstránenie 
kompeten·ných 

sporov medzi 
lesníctvom a 

ochranou prírody a 
krajiny

82% (208) 100% (254)

Zosúladenie 
legislatívy (napr. 

lesný zákon a zákon 
o ochrane prírody a 

krajiny)

65% (165) 24% (62) 100% (254)
Da·ové ú·avy 

(napr. na zelenú 
naftu)

59% (149) 28% (72) 100% (254)Komunálne dane

81% (206) 100% (254)

Dotácie z verejných 
zdrojov (napr. 

štátneho rozpo·tu)

66% (168) 28% (72) 100% (254)Kompenzácie ujmy



33. a)

Total 
Responses

áno

80% (4)

nie

20% (1)

neviem

2% (5)Iné

66% (168) 28% (72) 100% (254)Kompenzácie ujmy

81% (205) 100% (254)Finan·ná podpora 
z eurofondov

79% (201) 100% (254)Poradenstvo

63% (160) 30% (76) 100% (254)Práca s 
verejnos·ou

52% (131) 37% (94) 100% (254)
Celoživotné 

lesnícke 
vzdelávanie



33. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 4 total responses, 2% of submissions

Responses

2% (4)

Blank

98% (250)



34. Ako by malo zdru·enie vlastníkov lesov postupova· pri 
presadzovaní jeho záujmov?

Total 
Responses

áno

91% (230)

nie neviem

100% (254)

Presadzova· 
oprávnené 
požiadavky 

vlastníkov lesov na 
štátnych 

inštitúciách

74% (188) 22% (56) 100% (254)
Spolupracova· s 

inými združeniami 
vlastníkov lesov

66% (168) 25% (63) 100% (254)Pracova· s 
verejnos·ou

64% (162) 28% (72) 100% (254)Prezentova· sa v 
médiách

59% (150) 31% (80) 100% (254)

Organizova· 
osvetové akcie 

týkajúce sa  
lesného 

hospodárstva pre 
širšiu verejnos·

37% (94) 27% (69) 36% (91) 100% (254)
Oraganizova· 

protesty, petície a 
nátlakové akcie



34. a)

Total 
Responses

áno

100% (3)

nie neviem

1% (3)Iné

34. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 3 total responses, 1% of submissions

Responses

1% (3)

Blank

99% (251)

37% (94) 27% (69) 36% (91) 100% (254)
Oraganizova· 

protesty, petície a 
nátlakové akcie



35. Ako ste spokojný s presadzovaním záujmov vlastníkov lesov 
v nasledovných oblastiach?

Total 
Responses

spokojný

24% (60)

nespokojný

54% (138)

neviem

22% (56) 100% (254)

Spolupráca so 
štátnymi 

inštitúciami pri 
tvorbe legislatívy 

42% (107) 50% (127) 100% (254)

Otváranie nových 
trhov s drevnými a 

nedrevnými tovarmi

22% (56) 42% (106) 36% (92) 100% (254)

Riešenie 
problémov s 

usporiadaním 
vlastníckych a 
užívacích práv 

pod·a reštitu·ných 
zákonov

40% (102) 45% (114) 100% (254)

Riešenie 
problémov v 
komasácii a 

pozemkových 
úpravách

29% (73) 22% (57) 49% (124) 100% (254)
Spolupráca s inými 

záujmovými 
združeniami

Vytváranie lepšieho 
obrazu lesníctva v 

médiách a 
verejnosti



35. a)

Total 
Responses

spokojný nespokojný

100% (1)

neviem

0% (1)Iné

35. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 1 total response, 0% of submissions

Responses

0% (1)

Blank

100% (253)

29% (73) 22% (57) 49% (124) 100% (254)
Spolupráca s inými 

záujmovými 
združeniami

25% (63) 39% (99) 36% (92) 100% (254)

Vytváranie lepšieho 
obrazu lesníctva v 

médiách a 
verejnosti

24% (62) 58% (147) 100% (254)

Reprezentácia 
záujmov vlastníkov 

lesov v 
medzinárodných 

organizáciách



36. V ·om vidíte hlavné nedostatky pri presadzovaní záujmov 
vlastníkov lesov zo strany zdru·enia?

Total 
Responses

súhlasím

63% (161)

nesúhlasím neviem

28% (70) 100% (254)

Nedostatok 
finan·ných zdrojov 

na ·innos· 
záujmových 

združení 

37% (94) 30% (77) 33% (83) 100% (254)

Slabé 
presadzovanie 

záujmov vlastníkov 
lesov zo strany 

vedúcich 
predstavite·ov 

združenia

37% (93) 43% (110) 100% (254)

Nízka 
reprezentatívnos· 

·lenov záujmového 
združenia k po·tu 

ostatných 
vlastníkov lesov

32% (82) 32% (82) 35% (90) 100% (254)

Nedostatok 
odborných 

vedomostí ·lenov 
združenia



36. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 7 total responses, 3% of submissions

Responses

3% (7)

Blank

97% (247)

36. a)

Total 
Responses

súhlasím

100% (7)

nesúhlasím neviem

3% (7)Iné



37. a)

Total 
Responses

súhlasím

100% (3)

nesúhlasím neviem

1% (3)Iné

37. V akých oblastiach súvisiacich s lesníctvom by sa malo zdru·enie 
vlastníkov lesov sna·i· presadi· svoje záujmy?

Total 
Responses

súhlasím

81% (206)

nesúhlasím neviem

100% (254)Lesnícka politika

74% (189) 20% (52) 100% (254)Ochrana prírody a 
krajiny

80% (202) 100% (254)Rozvoj vidieka

64% (163) 30% (75) 100% (254)Regionálny rozvoj

45% (115) 42% (107) 100% (254)Energetická politika

40% (101) 53% (135) 100% (254)Inova·ná politika

76% (192) 20% (52) 100% (254)Trvalo udržate·ný 
rozvoj



37. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 2 total responses, 1% of submissions

Responses

1% (2)

Blank

99% (252)



38. ·o by malo ma· regionálne zdru·enie vlastníkov lesov ako 
hlavný cie·?

Total 
Responses

súhlasím

89% (225)

nesúhlasím neviem

100% (254)
Presadzovanie 

spolo·ných 
záujmov ·lenov

76% (193) 100% (254)

Presadzovanie 
záujmov ·lenov na 

štátnych 
inštitúciách

43% (108) 41% (105) 100% (254)Zvä·šovanie 
·lenskej základne

76% (193) 100% (254)

Poskytovanie 
služieb ·lenom pre 

efektívne 
obhospodarovanie 

lesov

41% (105) 24% (62) 34% (87) 100% (254)
Spolo·né 

hospodárenie 
·lenov

60% (153) 29% (74) 100% (254)

Riešenie 
problémov medzi 

·lenmi a nájdenie 
riešení



38. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 1 total response, 0% of submissions

Responses

0% (1)

Blank

100% (253)

38. a)

Total 
Responses

súhlasím

100% (1)

nesúhlalsím neviem

0% (1)Iné



39. Aké slu·by o·akávate od zdru·ení vlastníkov lesov v súvislosti 
s hospodárením v lesoch?

Total 
Responses

súhlasím

72% (184)

nesúhlasím neviem

100% (254)
Poradenstvo v 

pestovaní lesa a 
·ažbe

78% (197) 100% (254)Právne poradenstvo 

72% (183) 21% (53) 100% (254)Informácie o trhu s 
drevom a cenách

59% (149) 34% (87) 100% (254)

Informácie o 
možnostiach 
podnikania s 

drevnými a 
nedrevnými tovarmi

67% (171) 25% (63) 100% (254)
Podpora pri 

výstavbe a údržbe 
lesných ciest

41% (104) 42% (106) 100% (254)Nákup spolo·ných 
technológií



39. a)

Total 
Responses

súhlasím

100% (1)

nesúhlasím neviem

0% (1)Iné

40. Ak ste ·lenom 
regionálneho zdru·enia 
vlastníkov súkromných 
lesov, ste s ·lenstvom 
spokojný?

* 185 total responses, 73% of submissions

Spokojný 30% (56)

Skôr spokojný 30% (56)

Skôr nespokojný 11% (21)

Nespokojný 5% (9)

Neviem 23% (43)

39. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 1 total response, 0% of submissions

Responses

0% (1)

Blank

100% (253)

41% (104) 42% (106) 100% (254)Nákup spolo·ných 
technológií

74% (187) 22% (55) 100% (254)Vzdelávanie 
vlastníkov lesa

75% (190) 21% (53) 100% (254)

Podpora pri 
príprave projektov a 
žiadostí o podporu



41. Aké slu·by regionálneho zdru·enia vlastníkov súkromných lesov 
ako jeho ·len vyu·ívate?

Total 
Responses

áno

67% (124)

nie neviem

73% (185)Poradenské 
služby

54% (99) 29% (54) 73% (185)Informácie o dianí v 
lesníctve

50% (92) 20% (37) 30% (56) 73% (185)Vzdelávanie 
vlastníkov lesov

23% (42) 39% (73) 38% (70) 73% (185)

Pomoc pri 
príprave projektov 

a žiadostí o 
podporu

43% (80) 38% (71) 73% (185)

Spolupráca v 
oblasti ·ažby dreva 

a lesného 
hospodárstva

43% (79) 41% (76) 73% (185)
Spolo·né 

obhospodarovani
e

44% (82) 21% (39) 35% (64) 73% (185)
Reprezentácia 

spolo·ných 
záujmov



41. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 0 total responses, 0% of submissions

Responses

0% (0)

Blank

100% (254)

41. a)

Total 
Responses

áno nie neviem

0% (0)Iné



42. a)

Total 
Responses

áno

100% (7)

nie neviem

3% (7)Iné

42. ·o Vám ako ·lenovi regionálneho zdru·enia vlastníkov 
súkromných lesov najviac chýba?

Total 
Responses

áno

30% (56)

nie

27% (50)

neviem

43% (79) 73% (185)Ni·, som spokojný

29% (53) 25% (47) 46% (85) 73% (185)
Spolupráca s 

inými záujmovými 
združeniami

30% (55) 28% (52) 42% (78) 73% (185)Práca s 
verejnos·ou

27% (50) 28% (52) 45% (83) 73% (185)Spolo·ný trh

40% (74) 23% (42) 37% (69) 73% (185)Spolo·ná cenová 
politika

43% (79) 43% (80) 73% (185)Rozšírenie služieb

20% (37) 36% (66) 44% (82) 73% (185)Povinné ·lenstvo



42. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 7 total responses, 3% of submissions

Responses

3% (7)

Blank

97% (247)



43. S ·ím ste ako ·len regionálneho záujmového zdru·enia 
vlastníkov súkromných lesov najviac nespokojný?

Total 
Responses

áno nie

50% (93)

neviem

41% (75) 73% (185)

S výškou 
·lenského 

príspevku, chcel by 
som ho zníži· 

47% (87) 48% (89) 73% (185)

S výškou 
·lenského 

príspevku, chcel by 
som ho zvýši·

29% (53) 29% (53) 43% (79) 73% (185)Práca výboru pre 
·lenov

32% (60) 29% (54) 38% (71) 73% (185)

S formou a 
množstvom 

poskytovaných 
informácií

49% (91) 31% (58) 73% (185)
S presadzovaním 
záujmov ·lenov vo 

vz·ahu k štátu 

S presadzovaním 
záujmov ·lenov vo 

vz·ahu k ne·lenom 
a ostatným 

organizáciám 
lesného 

hospodárstva



43. a)

Total 
Responses

áno nie neviem

0% (0)Iné

43. b) Ak ste v 
prechádzajúcej otázke 
za·krtli mo·nos· "Iné" 
·pecifikujte prosím bli··ie.

* 0 total responses, 0% of submissions

Responses

0% (0)

Blank

100% (254)

49% (91) 31% (58) 73% (185)
S presadzovaním 
záujmov ·lenov vo 

vz·ahu k štátu 

23% (42) 22% (41) 55% (102) 73% (185)

S presadzovaním 
záujmov ·lenov vo 

vz·ahu k ne·lenom 
a ostatným 

organizáciám 
lesného 

hospodárstva

42% (77) 41% (75) 73% (185)
Nepoci·ujem 

žiadne výhody z 
·lenstva 



Meno a priezvisko:

* 71 total responses, 28% of submissions

Responses

28% (71)

Blank

72% (183)

Telefónne ·íslo:

* 77 total responses, 30% of submissions

Responses

30% (77)

Blank

70% (177)

E-mail:

* 19 total responses, 7% of submissions

Responses

7% (19)

Blank

93% (235)

Adresa:

* 55 total responses, 22% of submissions

Responses

22% (55)

Blank

78% (199)

44. Myslíte, ·e by mala na Slovensku existova· centrálna 
celonárodná organizácia/ in·titúcia zastupujúca súkromných 
vlastníkov lesov?

Ur·ite áno 32% (81)

Skôr áno 37% (95)

Skôr nie 6% (15)

Ur·ite nie 5% (13)

Neviem 20% (50)



8.3

* 1 total response, 0% of submissions

Bánovce nad 
Bebravou

0% (0)

Banská Bystrica 0% (0)

Banská Štiavnica 0% (0)

Bardejov 0% (0)

Bratislava I 0% (0)

Bratislava II 0% (0)

Bratislava III 0% (0)

Bratislava IV 0% (0)

Bratislava V 0% (0)

Humenné 100% (1)

69 additional choices not shown

8.2

* 6 total responses, 2% of submissions

Bánovce nad 
Bebravou

0% (0)

Banská Bystrica 0% (0)

Banská Štiavnica 0% (0)

Bardejov 0% (0)

Bratislava I 0% (0)

Detva 17% (1)

Kežmarok 33% (2)

Martin 17% (1)

Prešov 17% (1)

Prievidza 17% (1)

69 additional choices not shown


