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Abstract: Assessment of human impacts on agricultural landscape. The aim of this 
contrubution was to elaborate the methodology of environmental effect evaluation of 
anthropogenic activities to the landscape structure and quality of residential 
environment, and to compare identified and specified problems with their perception by 
local inhabitants. To verify the model approach on the model territory – agriculturally 
intensively used landscape – the county of Trnava. 
Environmental evaluation of anthropogenic activities influences on the landscape was 
divided into four basic blocks. 1. Evaluation of landscape structure changes on the base 
of influence of anthropogenic activities. 2. The evaluation of influence of anthropogenic 
activities on the landscape components, such us water, soil, atmosphere, biota, cultural, 
and historical sources. 3. The evaluation of quality of environmental settlement realised 
on the base of chosen environmental and socio-economical indicators – quality of 
natural components, natural, and cultural-historical conditions, facility with the 
services, quality of social environment etc. 4. The evaluation of influence of 
anthropogenic activities perception and perception of environmental problems of 
inhabitants from chosen settlements.  
 
Kľúčové slová: krajinná štruktúra, negatívny vplyv, pozitívny vplyv, 
environmentálne problémy, sociologický výskum  
 
 
ÚVOD 

 
Vplyv človeka na krajinu v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle, 

existuje už od nepamäti. Intenzita a rozsah vplyvu sa však stáročiami menil a 
závisel od historického obdobia, ktoré práve prebiehalo. Meniace sa nároky na 
krajinu sa prejavovali predovšetkým postupným nárastom negatívnych vplyvov, 
pričom ich kulminovanie nastalo v období vedecko-technickej revolúcie. 
Prejavom negatívnych vplyvov bolo ohrozenie kvantitatívnych i kvalitatívnych 
vlastností krajinných zložiek a prvkov, cez ktoré sprostredkovane dochádzalo k 
ohrozovaniu človeka a ostatných živých organizmov. Negatívne vplyvy 
ľudských aktivít na krajinu a jej štruktúru sú markantné i v súčasnom období. 
Táto situácia je podmienená neustálym tlakom výrobných a nevýrobných aktivít 
na priestor, ktorý je vo svojej fyzicko-geografickej podstate ohraničený a 
nezväčšiteľný (Miklós 1992).  
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Hodnotenie vplyvov prechádzalo etapou od izolovaného hodnotenia 
vplyvov na jednotlivé zložky krajiny k hodnoteniu komplexnému, na celý 
krajinný priestor, na ekologickú stabilitu krajiny, na biodiverzitu, prírodné 
zdroje a na bezprostredné životné prostredie človeka.  

V príspevku prinášame okrem environmentálneho aj sociologický prístup 
k hodnoteniu vplyvov ľudských aktivít na krajinu – ako tieto vplyvy vnímajú 
obyvatelia.  

Cieľom príspevku je vypracovať metodiku environmentálneho 
hodnotenia vplyvov ľudských aktivít na krajinnú štruktúru a kvalitu sídelného 
prostredia, vyhodnotiť vnímanie vplyvov ľudských aktivít obyvateľmi a overiť 
metodický postup na modelovom území – poľnohospodársky intenzívne 
využívanej krajine – okres Trnava. 
 
 
METODIKA 

 
Metodický postup hodnotenia vplyvov ľudských aktivít na krajinnú 

štruktúru vychádzal a nadväzoval na hodnotenie pozitívnych a stresových 
faktorov v metodike LANDEP a v čiastkových metodikách na hodnotenie 
zaťažiteľnosti krajiny, ekologickej únosnosti, krajinného potenciálu, 
ekologickej stability, trvalo udržateľného rozvoja (TUR), environmentálneho a 
krajinnoekologického plánovania. Metodický postup pozostával z analýz, 
interpretácií a hodnotenia. 

Spracovanie analýz bolo rozčlenené do nasledovných základných skupín: 
• Súčasná krajinná štruktúra 
• Ľudské aktivity pozitívne  
• Ľudské aktivity negatívne 
• Sídelné spoločenstvá (obyvateľstvo) 

Interpretácie a hodnotenia boli rozčlenené na parciálne hodnotenia a 
syntetické hodnotenia.  
• Hodnotenie ekologickej kvality súčasnej krajinnej štruktúry  
• Hodnotenie vplyvu ľudských aktivít na zložky krajiny 
• Hodnotenie kvality životného prostredia sídiel  
• Hodnotenie vnímania vplyvu ľudských aktivít a z nich vyplývajúcich 

environmentálnych problémov obyvateľmi vybraných sídiel.  
 
Hodnotenie ekologickej kvality súčasnej krajinnej štruktúry  

Na hodnotenie problémov ohrozenia ekologickej kvality priestorovej 
štruktúry sídiel bol použitý výpočet koeficientu štruktúry (Miklós a kol. 1985, 
Izakovičová, Kartusek 1991). 
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kde:    = koeficient štruktúry územnotvornej jednotky, SK
   = výmery jednotlivých prvkov, ip
  = koeficient ekologickej významnosti prvkov, 

ipK
 p   = výmera územnotvornej jednotky, 

n   = počet prvkov. 
 
Pre hodnoty plošných výmer jednotlivých krajinných prvkov boli použité 

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov evidované Výskumným ústavom geodézie a 
kartografie. Koeficienty ekologickej významnosti prvkov súčasnej štruktúry 
krajiny boli stanovené podľa práce autorov Jurko (1990), Miklós (1992).  

Výsledná hodnota koeficientu stanovila ekologickú kvalitu priestorovej 
štruktúry krajiny, pričom územia menej antropogénne pozmenené majú z 
environmentalného hľadiska kvalitnejšiu priestorovú štruktúru.  
 
Hodnotenie vplyvu ľudských aktivít na zložky krajiny  

Táto časť hodnotenia pozostávala z čiastkového a syntetického 
hodnotenia vplyvov pozitívnych a negatívnych ľudských aktivít na krajinu. 
 
Vplyv pozitívnych ľudských aktivít  

Pozitívny vplyv na krajinnú štruktúru bol hodnotený na základe výskytu a 
početnosti pozitívnych prvkov v každom sídle, pričom do hodnotenia vstupovali 
prvky ochrany prírody, prvky územného systému ekologickej stability a 
ochrany prírodných a kultúrno-historických zdrojov. Významnosť pozitívnych 
prvkov bola stanovená metódou Fullerovho trojuholníka. Na hodnotenie sme 
použili vzorec: 
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kde:   = koeficient štruktúry pozitívnych prvkov územnotvornej 
jednotky, 

VPPK

  = výskyt resp. početnosť jednotlivých pozitívnych prvkov, iv
   = koeficient významnosti jednotlivých pozitívnych prvkov, iVPPk
 p   = výmera územnotvornej jednotky, 

n   = počet prvkov. 
 
Vplyv negatívnych ľudských aktivít 

Táto časť bola zameraná na hodnotenie vplyvu stresových faktorov na 
krajinnú štruktúru. Hodnotili sme tri kategórie stresových faktorov z hľadiska 
ich výskytu a závažnosti. Prvú kategóriu tvorili zdroje sekundárnych stresových 
faktorov: priemyselné objekty, poľnohospodárske objekty, skládky odpadov a 
sídla bez kanalizácie. 
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Druhú kategóriu, sekundárne stresové faktory: znečistené ovzdušie, 
kontaminované pôdy, znečistené podzemné vody, znečistené vodné toky a 
plochy, poškodená vegetácia, hluk, ochranné pásma, kontaminácia riečnych 
sedimentov ťažkými kovmi a intenzívna doprava. 

Tretiu kategóriu, prirodzené stresové faktory: radónové riziko, seizmicita, 
vodná erózia a veterná erózia. 

Podobne ako u pozitívnych javov sme závažnosť každého stresora 
stanovili pomocou párového porovnania celej škály vyskytujúcich sa stresových 
faktorov v sídlach a to metódou Fullerovho trojuholníka. Zaťaženie územia 
stresovými faktormi sme vypočítali podľa vzorca: 
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kde:   = koeficient štruktúry stresových faktorov územnotvornej 
jednotky, 

ZSFK

  = výskyt resp. početnosť jednotlivých stresových faktorov, iv
   = koeficient závažnosti jednotlivých stresových faktorov, iZSFk
   = výmera územnotvornej jednotky, p

n   = počet prvkov. 
 
Analýza sídiel na základe ľudského potenciálu 

K analýze ľudského potenciálu bola zaradená aj analýza odpovedí z 
riadených rozhovorov a z dotazníkov formou sociologického výskumu na dvoch 
vzorkách: 
• starostovia obcí – cieľom prieskumu bolo zhodnotiť aktivitu starostov v 

oblasti manažmentu rozvoja obcí, najmä v oblasti starostlivosti o životné 
prostredie, formou expertného interview, 

• obyvatelia 8 vybraných obcí – prieskum formou dotazníka bol sústredený na 
vnímanie kvality životného prostredia respondentmi vo veku nad 18 rokov, 
charakterizovanými demografickými znakmi ako sú pohlavie, vek, dĺžka 
bývania v obci, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a charakter vykonávanej 
práce.  

Otázky smerovali do oblasti hodnotenia vplyvu stresových faktorov na 
životné prostredie v sídlach z pohľadu vyšpecifikovania závažných 
environmentálnych problémov, stanovenia priorít rozvoja obce, ohodnotenia 
ľudského potenciálu. 

 
 

VÝSLEDKY 
 
Problémy ohrozenia ekologickej kvality priestorovej štruktúry sídiel 

okresu Trnava vznikli v dôsledku nehospodárneho využívania priestoru a jeho 
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nadmerného zaťaženia primárnymi stresovými faktormi. 45 sídiel okresu 
Trnava sme na základe hodnoty vypočítaného koeficientu začlenili do piatich 
skupín.  

Z priestorového hľadiska najkvalitnejšiu štruktúru vykazovali sídla 
ležiace v pohorí Malých Karpát, ktoré dosiahli hodnotu koeficientu najbližšiu k 
bodovej hodnote 1 a tvorili prvú skupinu sídiel s najvyšším zastúpením 
ekologicky hodnotných prvkov. Išlo o sídla Dolné Orešany, Horné Orešany, 
Lošonec, Smolenice, Buková, Trstín, Naháč, Dobrá Voda a Dechtice ktorých 
hodnota koeficientu bola v intervale 0,876–0,470. Naopak najmenej kvalitnú 
štruktúru vykazovali obce ležiace v centrálnej časti Trnavskej tabule – Trnava, 
Zavar a Jaslovské Bohunice, ktorých hodnota koeficientu sa pohybovala v 
intervale 0,129–0,089. Najvyšší počet obcí s hodnotou koeficientu v intervale 
0,140–0,258 bol koncentrovaný v centrálnej časti okresu s intenzívnou 
poľnohospodárskou výrobou. Hodnotenie územia podľa výskytu pozitívnych 
prvkov boli sídla okresu Trnava rozčlenené na sídla s najvyšším zastúpením 
pozitívnych prvkov – Smolenice, Dechtice, Buková, Lošonec, Dobrá Voda, 
Horné Orešany. Išlo o sídla lokalizované v severnej časti okresu v oblasti 
CHKO Malé Karpaty, vyznačujúce sa kumuláciou ekostabilizačných prvkov, 
prvkov ochrany prírody, lesných a vodných zdrojov v ich katastroch. Naopak k 
sídlam s najnižšou hodnotou výskytu pozitívnych javov patria Zvončín, Šelpice, 
Radošovce, Ružindol, Horné Dubové a Borová. Ide o sídla lokalizované v 
centrálnej časti okresu vyznačujúce sa vysokou intenzitou poľnohospodárskej 
výroby, čo podmienilo výraznú likvidáciu prírodných ekosystémov a následné 
vytvorenie monofunkčnej poľnohospodárskej krajiny.  

Na základe rôznej kombinácie pozitívnych prvkov vyskytujúcich sa v 
hodnotených sídlach sme tieto rozdelili na sídla s párovým výskytom a sídla s 
viacnásobným výskytom pozitívnych prvkov. Najvyššiu hodnotu koeficientu 
významnosti pozitívnych prvkov (Moyzeová 2004) mali obce Biely Kostol 
(10,58), Križovany nad Dudváhom (8,77), Dechtice (8,32), Smolenice (7,92), 
Opoj (7,80), Buková a Lošonec (7,38). Naopak najnižšiu hodnotu koeficientu 
1,19–1,72 vykázali obce Ružindol, Šelpice, Trnava, Zvončín a Malženice.  

Cieľom hodnotenia sídiel na základe zastúpenia socioekonomických 
javov negatívnych bolo rozdeliť sídla na základe výskytu a závažnosti 
stresových faktorov. Na základe zvoleného metodického postupu hodnotenia 
stresových faktorov sme stanovili výsledné stupne súčasného zaťaženia sídiel. 
K sídlam silne zaťaženým stresovými faktormi boli zaradené sídla Opoj a Biely 
Kostol. Nasledovalo okresné sídlo Trnava ďalej obce Zeleneč, Dolné Lovčice, 
Križovany nad Dudváhom a Horné Dubové. V sídlach bol sústredený najväčší 
počet stresových javov s vysokým negatívnym vplyvom na kvalitu životného 
prostredia. Do druhej skupiny boli zaradené sídla nachádzajúce sa v celej 
centrálnej časti záujmového územia – Hrnčiarovce nad Parnou, Cífer, Boleráz, 
Špačince, Majcichov, Brestovany, Šúrovce, Suchá nad Parnou, Zvončín, 
Vlčkovce a pod. Sídla málo zaťažené stresovými faktormi boli Trstín, Buková, 
Smolenice, Lošonec, Horné Orešany, Dolné Orešany a Bučany. Sídla veľmi 
málo zaťažené stresovými faktormi – Dobrá Voda a Naháč.  
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Podobne ako u predchádzajúcej skupiny aj tu sa prejavila určitá závislosť 
medzi využitím a zaťažením krajiny. K najviac zaťaženým sídlam patria sídla v 
centrálnej časti regiónu s intenzívnou priemyselnou a poľnohospodárskou 
výrobou, naopak k najmenej zaťaženým patria sídla severnej časti okresu. Podľa 
výpočtu koeficientu závažnosti stresových faktorov (Moyzeová 2004) najnižšie 
hodnoty vykázali dve obce ležiace v severnej časti okresu a to Naháč a Dobrá 
Voda s hodnotou koeficientu 2,68. Najvyššie hodnoty koeficientu v intervale 
36,53–10,36 mali obce Biely Kostol, Opoj, Dolné Lovčice, Trnava, Križovany 
nad Dudváhom a Zeleneč.  

Čím vyššie je zastúpenie pozitívnych socioekonomických prvkov v 
katastri sídiel, tým je hodnota kvality životného prostredia vyššia. Naopak 
kvalitu sídiel znižovalo zastúpenie stresových faktorov v katastrálnom území 
hodnotených sídiel. Výsledné hodnotenie sídiel vychádzalo z rozdielu 
výsledných hodnôt získaných z hodnotenia pozitívnych a negatívnych 
socioekonomických javov v katastri každej hodnotenej obce. Z výsledkov, ktoré 
sme získali, sme si overili hypotézu, že pre hodnotenie kvality životného 
prostredia treba vychádzať aj z hodnotenia sekundárnych stresových faktorov a 
prirodzených stresových faktorov, nakoľko ovplyvňujú kvalitu životného 
prostredia sídiel, čo pri hodnotení zmien krajinnej štruktúry na základe vplyvu 
ľudských aktivít nie je zohľadnené dostatočne. V hodnotení krajinnej štruktúry 
je zhodnotená iba existencia prvku bez rozlíšenia intenzity pôsobenia na životné 
prostredie sídiel. Okrem hodnotenia zmien krajinnej štruktúry a hodnotenia 
vplyvu ľudských aktivít na zložky krajiny je dôležité aj hodnotenie vplyvov z 
pohľadu obyvateľov. 

Pre hodnotenie kvality životného prostredia v sídlach okresu Trnava boli 
využité výsledky sociologického výskumu, ktoré prezentovali aktuálne názory a 
postoje obyvateľov na environmentálne, ekonomické, kultúrne a sociálne 
problémy. Získané informácie môžu slúžiť na ochranu atribútov prostredia a na 
návrh manažmentu územia. 

Z hľadiska demografického, najlepší ľudský rozvojový potenciál majú 
progresívne typy sídiel. Ide o obce sústredené v centrálnej časti okresu v 
nadväznosti na krajské sídlo Trnavu, zväčša s priaznivým dopravným 
prepojením na okolité sídla a na mesto Trnavu, čo uľahčuje dostupnosť 
obyvateľov nielen za prácou ale i za službami. Do tejto kategórie patria: Trnava, 
Opoj, Voderady, Vlčkovce, Majcichov, Zeleneč, Zvončín, Bohdanovce nad 
Trnavou, Šelpice, Boleráz, Košolná, Dolná Krupá, Dolné a Horné Orešany, 
Smolenice, Bučany, Malženice, Jaslovské Bohunice, Dechtice a Kátlovce. 
Druhú skupinu tvoria stacionárne obce, ku ktorým boli zaradené: Cífer, Suchá 
nad Parnou, Dolné Dubové a Dlhá. Ostatné obce vykazujú regresívny typ 
populácie. Väčšinou ide o sídla lokalizované v okrajových častiach okresu. 
Výnimku tvoria sídla Ružindol, Biely Kostol, Špačince a Brestovany, u ktorých 
v blízkej budúcnosti možno predpokladať zmenu vekovej štruktúry 
obyvateľstva, nakoľko ide o rozvojové obce s pomerne intenzívnou výstavbou, 
čo ovplyvní prílev obyvateľstva mladších vekových skupín. Zo sociologického 
výskumu vidno, že u väčšej časti obyvateľov pretrváva nedôvera voči 
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sociologickým prieskumom. Tento fakt môžeme spájať s nedávnou minulosťou, 
kedy ľudia neboli zvyknutí prezentovať svoje názory na verejnosti, ako aj 
súčasnosťou, kedy sa naopak obávajú zneužitia ich názorov a postojov. 

Na základe výsledkov získaných z expertných interview môžeme 
starostov obcí rozdeliť do troch skupín. Starostovia, ktorí zabezpečenie 
celkového rozvoja obce realizujú sami. Starostovia ktorí rozvoj obce realizujú v 
súčinnosti s obecným zastupiteľstvom a nakoniec starostovia, ktorí rozvoj obce 
zabezpečujú spolu s obecným zastupiteľstvom a v spolupráci s miestnymi 
organizáciami.  

Z výsledkov vnímania potenciálu územia (zdrojov) obyvateľmi aj 
starostami obcí vidno, že za najvýznamnejšie boli považované zdroje 
lokalizované v danom území a to vodné zdroje, orná pôda a obytné priestory. 

Z hľadiska vnímania závažnosti negatívneho vplyvu ľudských aktivít za 
najzávažnejšie obe skupiny respondentov považovali odpadové hospodárstvo, 
ktoré je výrazným problémom každej obce, dopravu, negatívne vplyvy 
poľnohospodárstva vyplývajúce z intenzívnej poľnohospodárskej výroby a 
energetiku, ktorú spájali s prítomnosťou jadrovej elektrárne v Jaslovských 
Bohuniciach.  

V hodnotení celkovej kvality životného prostredia jednotlivými 
respondentami prevažovali ako hodnotiace kritériá technické aspekty životného 
prostredia – ako je nevybudovaná kanalizácia, plyn, prípadne vodovod, divoké 
skládky odpadov, nevybudované chodníky a miestne komunikácie a pod., 
prípadne socioekonomické problémy životného prostredia, ku ktorým patrili zlé 
medziľudské vzťahy, nedostatok pracovných príležitostí, slabá vybavenosť obcí 
službami, nedostatok kultúrnych a spoločenských podujatí a pod.  

Z výsledného hodnotenia kvality životného prostredia sídiel v okrese 
Trnava vyplýva, že viaceré sídla s najvyššou úrovňou vybavenosti sa 
nachádzajú v areáloch najsilnejších negatívnych vplyvov socioekonomických 
aktivít na zložky životného prostredia. Naopak menšie sídla s nižšou kvalitou 
služieb sú často lokalizované v prostredí s minimálnymi negatívnymi zásahmi. 
Socioekonomické aktivity a ich vplyv sa v území prejavuje výraznejšie v líniách 
(napr. v okolí znečistených vodných tokov, dopravných komunikácií s 
intenzívnou dopravou a vysokou hladinou hluku).  

Plošné areály vplyvov predovšetkým priemyselných a 
poľnohospodárskych aktivít vytvárajú v území areály pôsobenia priemyselných 
exhalátov, znečistených podzemných vôd a pod. 

Na základe hodnotenia prírodných a socioekonomických zložiek 
životného prostredia sme sídla v okrese Trnava zoskupili do 3 subregiónov.  
 
a) Subregión Trnavy a jej blízkeho okolia 

Subregión je vymedzený na základe negatívneho vplyvu kumulovaných 
ľudských aktivít vyplývajúcich z rozvoja priemyslu, poľnohospodárstva a 
dopravy v sídle Trnava a ich vplyvu na blízke okolie. Do tohto regiónu patrí 
okrem krajského mesta Trnavy aj Opoj a Biely Kostol. Ďalej Pavlice, 
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Majcichov, Zeleneč, Borová, Ružindol, Zvončín, Suchá nad Parnou, Šelpice, 
Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice a Radošovce. 

Ochrana bezprostredného životného prostredia v týchto obciach závisí od 
optimálneho usporiadania objektov a činností v území a od ekologickej 
optimalizácie technológií výrobných odvetví. Pre ochranu životného prostredia 
treba plánovať technologické opatrenia, preferovať čisté produkcie a 
bezodpadové technológie a minimalizovať vplyv nepriaznivých faktorov ako sú 
hluk, produkcia odpadov a pod. 
 
b) Severný subregión 

Sú v ňom zahrnuté sídla s nižšou hustotou obyvateľov, nižšou 
koncentráciou priemyslu a menšou záťažou dopravných línií. Najzávažnejším 
negatívnym vplyvom v území je ťažba nerastných surovín. Ostatné vplyvy 
antropogénnych aktivít majú zväčša bodový charakter. Poľnohospodárstvo je v 
území menej rozvinuté, svahové časti sú využité pre vinohradníctvo. 
Dominantné postavenie v katastroch týchto sídiel má les. Lesné ekosystémy sú 
súčasťou CHKO Malé Karpaty. Významné je zastúpenie aj vodných zdrojov. 
Areály s rekreačnou činnosťou vzhľadom na ich navštevovanosť nemajú 
výraznejšie dopady na zložky životného prostredia. Cestovný ruch patrí medzi 
navrhované aktivity vhodné pre tento typ subregiónu. Do tejto skupiny sídiel 
patria Buková, Lošonec, Smolenice, Dechtice, Horné Orešany, Dobrá Voda, 
Dolné Orešany a Naháč charakterizované vysokou kvalitou životného 
prostredia.  
 
c) Subregión širšieho okolia Trnavy 

Tvoria ho sídla, v ktorých prevláda poľnohospodárska výroba. Sú tu 
lokalizované pôdy najvyššej bonity, ktoré s vhodnými klimatickými 
podmienkami vytvárajú vysoký potenciál pre rastlinnú produkciu. V tomto 
území je ešte vhodná dostupnosť a možnosti pre rozvoj hospodárskych aktivít s 
aplikáciou modernej technológie. V sídlach je potrebné vo väčšej miere 
používať opatrenia na zvýšenie ekologickej stability územia a to výsadbou 
remízok a líniovej zelene v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine. 
Do tejto kategórie patria sídla Dlhá, Boleráz, Brestovany, Bučany, Dolná 
Krupá, Kátlovce, Košolná, Slovenská Nová Ves, Voderady, Vlčkovce, Bíňovce, 
Špačince, Jaslovské Bohunice, Malženice a pod.  
 
 
DISKUSIA 

 
Hodnotenie vplyvu ľudských aktivít na krajinnú štruktúru je veľmi zložité 

a náročné. Vyžaduje si interdisciplinárny prístup, od hodnotenia 
environmentálnych cez hodnotenie socioekonomických a sociálnych faktorov. 
Veľmi dôležité je venovať aj náležitú pozornosť hodnoteniu subjektívnych 
faktorov, hodnoteniu vnímania vplyvu ľudských aktivít na krajinnú štruktúru 
obyvateľmi sídla. Z hľadiska úspešnej realizácie ľudských aktivít v sídlach je 
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potrebné tiež rozpracovať metódy hodnotenia stakeholderov, metódy 
hodnotenia vnímania a správania sa obyvateľov k svojmu životnému prostrediu 
– silné a slabé stránky, ako i metódy komunikácie s verejnosťou a metódy 
zvýšenia participácie verejnosti v rozhodovacích procesoch.  

Z hľadiska praxe je potrebné výsledky uvedeného výskumu aplikovať do 
rozvoja environmentálnej politiky na všetkých hierarchických úrovniach, v 
jednotlivých teritoriálnych prírodno-spoločenských jednotkách, identifikovať 
kľúčových stakeholderov, využiť ich potenciál pre manažment územia, 
eliminovať negatívne vplyvy stakeholderov. Podobne je potrebné neustále 
zvyšovať participáciu verejnosti na manažmente sídla, aplikovať progresívne 
metódy na jej aktivizáciu. Z hľadiska národného pohľadu je potrebné zvyšovať 
celkové environmentálne vedomie nielen starostov, predstaviteľov samospráv 
ale aj širokej verejnosti. Základom tohto procesu je zavedenie účinného systému 
ekonomických, legislatívnych nástrojov a najmä zavedenie účinného systému 
environmentálnej výchovy, či už formálnej alebo neformálnej.  

Pochopenie mechanizmov života obyvateľov Trnavského okresu nie je 
možné bez dobrých lokálnych znalostí a preto si tento výskum žiada nové 
prístupy v oblasti geografie, environmentalistiky aj krajinnej ekológie. 
Predovšetkým je potrebné pri vedeckých výskumoch akceptovať aj názory 
miestnych ľudí a unikátnosť a individualitu vidieckych sídiel. Navrhovať 
rozvojové koncepcie nielen na báze vedeckých poznatkov, ale aj so 
zohľadňovaním postojov a názorov miestneho obyvateľstva. 

 
 

ZÁVER 
 
Ľudské aktivity a s nimi spojené negatívne vplyvy nemožno zo 

záujmového územia úplne vylúčiť, nakoľko sú nevyhnutné z hľadiska 
existencie a rozvoja ľudskej spoločnosti. Možno ich však čiastočne eliminovať 
a obmedziť, predovšetkým intenzitu ich negatívneho vplyvu, zosúladením 
rozvoja obcí s vlastnosťami krajinnej štruktúry a jej potenciálmi. Základom 
tohto procesu je ekologizácia hospodárenia v sídlach okresu Trnava založená na 
vytvorení takého prírodno-spoločenského teritoriálneho systému, ktorý je 
schopný zosúladiť požiadavky spoločenského rozvoja s potrebami ochrany 
prírody a prírodných zdrojov, a pritom si je schopný udržať ekologickú stabilitu 
(Izakovičová, Miklós, Drdoš, 1997). Celková ekologická kvalita priestorovej 
štruktúry bude podmienená najmä podielom plôch rôzneho stupňa 
prirodzenosti, ich priestorovým usporiadaním, spôsobom využitia a stupňom 
ochrany. Zachovanie ekologickej stability bude zabezpečené predovšetkým 
ekologickou optimalizáciou priestorovej štruktúry krajiny, vhodným 
rozmiestnením krajinných prvkov v priestore, ich vhodným využitím, prípadne 
ochranou. 
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