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Abstract: Sustainable development of Biela Orava Region in oppinion of selected key 
stakeholders. Biela Orava is the northernmost region of Slovakia. The most area of 
Biela Orava is a regional preserve. Nature preservation is aimed at the original forest 
composites (that covers 40 % of the area) and at the rare species of plants and animals. 
In the attempt on the development of the region, it is necessary to respect the rules of 
the sustainable development and to take into account economic, social and 
environmental aspects of given area. It is also necessary to know and respect the 
opinion, view and perception of inhabitants. The following study is aimed at the survey 
focused on perception of the environment, the quality of life as well as at the ideas and 
evaluations in the region of Biela Orava conducted among decision makers.  
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ÚVOD 

 
Životné prostredie je do určitej miery priestorovým prejavom ľudského 

rozhodovania a mnohé z týchto rozhodnutí majú vzťah k spôsobu, akým 
priestor vnímame, hodnotíme jednotlivé prvky a ako si predstavujeme ich 
využitie (Ira 1994). 

Ľudská percepcia a poznávanie fungujú podľa holistických pravidiel 
„Gestalt“. Navyše človek pripisuje hodnotu a vieru tomu, čo vníma a čo na neho 
pôsobí (Izakovičová, Miklós, Drdoš 1997). 

Percepcia a hodnotenie prostredia môžu byť charakterizované viacerými 
subjektívnymi ukazovateľmi ako napr.: 
a) predstavou miest s najlepšími vybranými životnými podmienkami vo 

vlastnej obci z hľadiska aktivít vo voľnom čase, 
b) hodnotením spokojnosti človeka s vybranými životnými podmienkami vo 

vlastnej obci z hľadiska voľnočasových aktivít vo voľnom čase (Kollár 
1994). 
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Podľa Golledge a kol. (1972) sa v rámci štúdia vzťahov človek – 
prostredie prejavili behaviorálne prístupy, a to v piatich hlavných oblastiach: pri 
štúdiu správania sa v rámci rozhodovacieho a výberového procesu, v analýze 
informačných tokov (najmä vo vzťahu k informácii a difúzii), v modeloch 
hľadania a učenia sa (často odvodených od teórií v psychológii), vo výskume 
volebného správania a vo výskume percepcie (vytváranie predstáv, obrazov). 

Súčasné obdobie sa vyznačuje výraznou dynamikou a početnými 
zmenami, ktoré si vyžadujú komplexné rozhodovanie zo strany územných 
jednotiek rôznych hierarchických úrovní. Mali by sa však uskutočňovať na 
základe pochopenia interakcií medzi človekom a prostredím. Pochopenie týchto 
interakcií čiastočne umožňujú analýzy objektívnych merateľných dát, analýzy 
výskumov percepcie, prístupov, predstáv obyvateľov a aktérov rozhodovacej 
sféry v prostredí (Ira 1999).  

Pri snahe o rozvoj regiónu je potrebné rešpektovať zásady udržateľného 
rozvoja a zabezpečiť prepojenie ekonomických a sociálnych aspektov s 
oblasťou životného prostredia. Netreba však zabúdať ani na názory a percepciu 
miestneho obyvateľstva.  

Výskumu percepcie prostredia, kvality života, ako aj predstavám a 
hodnoteniam v regióne Biela Orava je venovaný nasledovný príspevok. Cieľom 
príspevku je stručne analyzovať sociálno-demografickú situáciu v území vo 
vzťahu ku kvalite a udržateľnému spôsobu života, analyzovať vnímanie a 
hodnotenie kvality a udržateľnosti života v regióne, identifikovať aktivity 
potrebné na zlepšenie kvality života miestneho obyvateľstva, poukázať na silné, 
slabé stránky a možnosti ďalšieho rozvoja regiónu. 
 
 
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
 

Biela Orava je najsevernejší región Slovenskej republiky. Od Poľska ho 
oddeľuje horský masív Oravské Beskydy (Babia hora 1 723 m n. m.), od juhu 
Oravská Magura (Magurka 1 112 m n. m.). Územím preteká vodný tok Biela 
Orava, ktorý má dĺžku 37,0 km, plochu povodia 469,3 km2 a priemerný prietok 
Q v m3. s-1 6,69 m3. s-1. Ústi do vodnej nádrže Orava.  

V údolí Bielej Oravy leží 24 obcí a okresné mesto Námestovo. Tieto sídla 
patrili od svojho vzniku (polovica 16. storočia) k Oravskému hradu a boli 
zakladané na valaskom práve, za účelom ochrany pohraničia a kupcov, 
prevážajúcich tovar z Poľska do Uhorska.  

Takmer celé územie spadá pod chránenú krajinnú oblasť (CHKO) Horná 
Orava (22 obcí a okresné mesto), ktorá zaberá 85 % územia. Územie 
predstavuje pestrú mozaiku biotopov od vodnej plochy Oravskej vodnej nádrže 
a tečúcich vôd v povodí Bielej Oravy, cez rašeliniská (vrchoviská a slatiny), 
rozľahlé lúky a pasienky, komplexy smrekových lesov až po vysokohorské 
biotopy subalpínskeho a alpínskeho stupňa na Babej hore. Centrálna a východná 
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časť územia je charakteristická striedaním lesov a poľnohospodárskej pôdy s 
vidieckym osídlením (www.orava.sk).  

Ochrana prírody a krajiny je zameraná na zachovanie pôvodných lesných 
komplexov, ktoré pokrývajú 40 % jej územia a na vzácne rastlinné a živočíšne 
spoločenstvá. Nachádzajú sa tu štátom chránené prírodné pamiatky – Slanický 
ostrov umenia vo vodách Oravskej priehrady s kostolom, v ktorom je 
umiestnená expozícia tradičnej slovenskej plastiky a maľby Oravskej galérie, či 
neďaleký Vtáčí ostrov, ktorý je ornitologickou rezerváciou. Na Babej hore a 
Pilsku sú prírodné rezervácie pôvodných ihličnatých pralesov a na celom území 
sú chránené rašelinové náleziská. Zaujímavosťou je i národná kultúrna pamiatka 
Lesná úvraťová železnica Chmúra – Tanečník v Oravskej Lesnej a Múzeum 
Pavla Országha Hviezdoslava v Oravskej Polhore. Nezanedbateľný je aj výskyt 
liečivého jódobrómového prameňa s výdatnosťou 1 l/s a teplotou 31 °C v 
blízkosti obce Oravská Polhora (Jankuliak a kol. 1997). 
 
 
VYUŽITIE ÚZEMIA 
 

Záujmové územie je využívané najmä pre lesné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo (predovšetkým živočíšna výroba) a poľovníctvo.  

Nízka priemyselná koncentrácia a priaznivé prírodné danosti predurčujú 
tento región na rozvoj cestovného ruchu, ktorý sa v lete orientuje najmä do 
oblasti Oravskej priehrady, ktorá sa stala vyhľadávaným rekreačným a 
športovým strediskom. V stredisku Slanická Osada sú sústredené vodné športy. 
V zimných mesiacoch je tu široká ponuka lyžiarskych aktivít, rozmiestnená 
rovnomerne po celom území regiónu – od Oravskej Lesnej až po Oravskú 
Polhoru.  

  
Pozoruhodné údaje o vidieckych obciach:  
Najstaršia obec: Lokca (r. 1552)  
Najmladšia obec: Oravská Lesná (r. 1731)  
Najnižšie položená obec: Bobrov 610 m n. m. 
Najvyššie položená obec: Oravská Lesná 930 m n. m. 
Obec s najväčším k. ú.: Oravská Polhora 8 452 ha 
Obec s najmenším k. ú.: Beňadovo, Ťapešovo 672 ha 
Obec s najväčším počtom obyvateľov: Zákamenné 4 962 obyvateľov 
Obec s najmenším počtom obyvateľov: Ťapešovo 613 obyvateľov 
 
Obyvatelia Bielej Oravy 

Na území sledovaného regiónu s rozlohou 690 km2 žilo na konci roku 
2004 spolu 57 428 obyvateľov. Z toho v okresnom meste Námestovo 8 111 
obyvateľov.  

Počtom obyvateľov sa okres Námestovo zaraďuje medzi menšie okresy 
Slovenska, s hustotou osídlenia 32 obyvateľov na 1 km2, čo je pod úrovňou 
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celoslovenského priemeru. Sledované územie je osídlené pomerne rovnomerne, 
s výnimkou Oravských Beskýd, ktoré sú na severe zaľudnené o niečo redšie ako 
pahorkatinné oblasti na juhu. Rast počtu obyvateľstva od roku 1869 do r. 1950 
bol mierny, od r. 1950 do r. 1995 sa dynamika rastu podstatne zvýšila. Za 
posledných 9 rokov je dynamika rastu však opäť mierna (tab. 1). Veľkostnú 
štruktúru vidieckych obcí za rok 2004 v sledovanom regióne vyjadruje tab. 2.  

 
Tab. 1: Vývoj počtu obyvateľstva v záujmovom území 
 

Rok  1869 1921 1950 1991 1995 2001 2003 2004 
Počet 
obyvateľov 26033 26660 31247 49598 53147 56053 57042 57428 

Index rastu  100 102,4 120,0 190,5 204,2 215,3 219,1 220,6 
(Zdroj: ŠÚ SR) 
 
Tab. 2: Veľkostná štruktúra vidieckych obcí záujmového územia za rok 2004  
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Hranicu 4 000 obyvateľov presahujú 2 vidiecke obce, Rabča 4 360 
obyvateľov a Zákamenné 4 962 obyvateľov. 

Z hľadiska národnostnej štruktúry je región Biela Orava homogénnym 
územím s absolútnou prevahou obyvateľstva slovenskej národnosti (99,3 %). V 
regióne prevažuje obyvateľstvo rímsko-katolíckeho vierovyznania (97,6 %) a 
vyznačuje sa mimoriadne vysokým pomerom predproduktívneho obyvateľstva 
k poproduktívnemu (2,39). Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva 
regiónu je pomerne vysoký podiel obyvateľov so základným vzdelaním 
(33,3 %) a nízky podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov (2,1 %). Podiel 
ekonomicky aktívnych z trvale bývajúceho obyvateľstva je 46,1 %. Pre väčšinu 
obcí je charakteristická dochádzka obyvateľov za zamestnaním mimo vlastnej 
obce, čo svedčí o nedostatku pracovných príležitostí v mieste bydliska. 
 
 
ANALÝZA A INTERPRETÁCIA RIADENÝCH ROZHOVOROV 
 

Analýza a interpretácia riadených rozhovorov v modelovom území 
vychádza zo štandardizovaných rozhovorov, ktoré sa uskutočnili v lete roku 
2005. Pre všetkých 16 respondentov bola použitá tá istá štruktúra otázok. S 
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podobným metodickým postupom sa stretávame i v práci Stratégia trvalo 
udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch (Huba, Ira 2000). 

Riadené rozhovory sa uskutočnili s miestnymi a regionálnymi 
predstaviteľmi rozhodovacej sféry. Respondenti boli predstavitelia samosprávy 
obcí a miest, nachádzajúcich sa v modelovom území. 

Cieľom riadených rozhovorov bolo, okrem tzv. tvrdých dát (dáta typu 
štatistických údajov), zabezpečiť zber tzv. mäkkých dát. Hlavným zámerom 
bolo teda zistiť postoje, postrehy a názory o súčasnosti a perspektívach vývoja 
regiónu, ako aj jednotlivých obcí a miest v modelovom území vo vzťahu k 
uplatňovaniu koncepcie udržateľného rozvoja. 

Vo väčšine odpovedí respondenti konštatovali, že obyvatelia obce si príliš 
neuvedomujú, že žijú v území, ktoré je z hľadiska ochrany prírody 
medzinárodne sledované (CHKO Horná Orava) a ani nepripisujú tejto 
skutočnosti veľký význam. Prevládajúci postoj obyvateľov voči možným 
zmenám v živote obce bol značne diferencovaný podľa miestnych podmienok 
(od konzervatívneho až po priaznivý). V najbližších rokoch očakávajú najmä 
mierny rozvoj (13 respondentov). Obmedzenia v rozvoji vidia v tom, že obec je 
súčasťou málo rozvinutého regiónu (4) a nachádza sa na území CHKO (7). Išlo 
najmä o vyjadrenie zástupcov obcí, ktorých katastre sa nachádzajú v zóne A, B, 
C. Hlavné obmedzenia však respondenti vidia najmä v nedostatku financií (13), 
v nedostatku pracovných príležitostí (8), v nevýkonnej samospráve (2), ale i v 
pasivite miestneho obyvateľstva (2). Naopak, hlavné rozvojové možnosti vidia 
v poskytovaní lepších služieb (14), v eko/agroturistike (14), vo využívaní 
miestnych zdrojov (11), pre životné prostredie nezávadných prevádzkach (9), v 
tradičných remeslách (8) a v lesnom hospodárstve (2). Investície chcú smerovať 
do rozvoja vidieckej turistiky vrátane zabezpečenia ubytovania na farme, 
rozvoja špeciálnych produktov turistiky, napr. turistické a cyklistické trasy, 
lyžiarske vleky, bežecké dráhy, vybudovanie kúpeľov. Ako hlavný dôvod 
návštevnosti obce respondenti uviedli oddych a pobyt v prírode, záujem 
návštevníkov o pešiu turistiku, zjazdové a bežecké lyžovanie, vodné športy, 
kúpanie, zber lesných plodov poľovníctvo a rybolov.  

Respondenti odpovedali tiež na otázku „Ktoré z nasledujúcich problémov 
v životnom prostredí vo Vašej obci považujete za závažné?“ a na otázku „Ktorý 
z uvedených problémov si vyžiada prvoradé, prednostné riešenie?“ Prehľad ich 
odpovedí prinášajú tabuľky 3 a 4. 

Za účelom zistenia potenciálnych možností pre smerovanie k 
udržateľnému rozvoju pre jednotlivé obce, resp. celý región bola respondentom 
položená otázka „Čo by podľa Vášho názoru mal priniesť program ekonomicky, 
sociálne a environmentálne vyváženého (t. j. udržateľného) rozvoja Vašej obce, 
resp. celého regiónu?“  

Spoločným znakom bola relatívne vysoká preferencia programov 
zameraná na zlepšenie služieb (16 respondentov), vytvorenie pracovných 
príležitostí (15), zlepšenie kvality životného prostredia (14), záchrana 
prírodných hodnôt (14), zlepšenie kvality vzťahov medzi občanmi (14), 
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environmentálne vhodné hospodárenie v lesoch (14) a účinnejšie využívanie 
energie a surovín (12). 
 
 
Tab. 3: Problémy v životnom prostredí obce z pohľadu respondentov 
 

Problémy v životnom prostredí obce Áno Nie Neviem 
posúdiť 

narušený reliéf v dôsledku ťažby  0 15 1 
znečistené ovzdušie 2 14 0 
znečistená povrchová voda 7 6 3 
znečistené podzemné vody 0 9 7 
nadmerný hluk 3 13 0 
nevhodné skladovanie odpadov 14 2 0 
poškodené lesné porasty 6 6 4 
ohrozená príroda  4 8 4 
znehodnotená poľnohospodárska pôda 2 12 2 
znehodnotené kultúrne pamiatky 4 7 5 
narušený alebo zanedbaný bytový a 
domový fond 3 11 2 

narušený vzhľad sídla 7 6 3 
 
 
Tab. 4: Prednostné riešenie problémov v obci z pohľadu respondentov 
 

Problémy v životnom prostredí obce Prednostné 
riešenie 

narušený reliéf v dôsledku ťažby 0 
znečistené ovzdušie 0 
znečistená povrchová voda 7 
znečistené podzemné vody 0 
nadmerný hluk 3 
nevhodné skladovanie odpadov 14 
poškodené lesné porasty 6 
ohrozená príroda 0 
znehodnotená poľnohospodárska pôda 0 
znehodnotené kultúrne pamiatky 4 
narušený alebo zanedbaný bytový a domový fond 3 
narušený vzhľad sídla 3 
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ZÁVER  
 

Na základe analýzy riadených rozhovor možno predložiť charakteristiku 
Bielej Oravy a z nej vyplývajúce trendy. 

Slabé stránky regiónu sú vysoká miera nezamestnanosti, nízka úroveň 
vzdelania obyvateľstva, zlá cestná dostupnosť a absencia železnice, zlé 
podmienky pre poľnohospodárstvo, malá hospodárska základňa, nedoriešené 
majetkovo-právne vzťahy pozemkov, nízka kvalita základných služieb, 
nedostatok športovo-rekreačných zariadení, zlý technický stav historických 
budov, slabá propagácia regiónu. 

Naopak silnou stránkou regiónu je zachovaná príroda s prírodnými 
atrakciami, atraktivity pre cestovný ruch, bohatstvo kultúrno-historického 
dedičstva, dostatočné zásoby vodných zdrojov, pomerne nový bytový fond, 
nízka cena služieb v porovnaní s okolím, nízky priemerný vek a vysoký 
prirodzený prírastok obyvateľstva. Veľkou výhodou regiónu je množstvo 
chránených území a zachovanie spoločenských a kultúrnych tradícií. V obciach 
sa zachovali i historické objekty, ktorým je venovaná malá pozornosť. Pri 
správnom usmernení a finančnej pomoci sa ich uchovanie môže stať výhodou 
oproti industrializovanejším regiónom. Predpoklad rozvoja je v 
drevospracujúcom, potravinárskom, elektrotechnickom priemysle a vo 
výrobných službách. Najvyšší prírastok by mala zaznamenať oblasť služieb, 
rozvoj informačných technológií a turisticko-rekreačných aktivít (Adamczyk 
1999).  

Výsledky výskumu získané na základe analýzy mienky aktérov 
rozhodovacej sféry na území Bielej Oravy ukazujú na slabé i silné stránky 
regiónu a na cestu, ktorou sa treba uberať v snahe o jeho rozvoj. Dôraz je 
potrebné klásť na uplatňovanie environmentálne priaznivého manažmentu 
krajiny, rozvíjať a podporovať aktivity, ktoré sú v súlade s predstavou 
udržateľného rozvoja (spôsobu života), podporovať opatrenia smerujúce k 
zlepšovaniu demografickej štruktúry obcí, podporovať miestnu integritu a 
systematicky riešiť environmentálne problémy v regióne. 
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