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Abstract: Application of the integrated approach in evaluation of the agricultural 

landscape on example provincial residence Suchá nad Parnou. The paper is aimed at 

the presentation of the integrated approach to the evaluation of the agricultural 

landscape. The paper presents methodology of the integrated landscape management 

and its application in the study are – village Suchá nad Parnou. It is agricultural 

village with typical problems resulting from agricultural – economic subjects 

decomposition, changes of agricultural structure, leaving the agricultural land, 

declining of the intensity of agricultural production, negative influences of leaving 

agricultural grounds on landscape biodiversity, over multiplying of synantropic species, 

increasing pressure on occupation of agricultural soil as a result of increasing pressure 

on enforcement of particular invested contemplations, increasing of unemployment, 

difficulties with administering open labor force into operating market etc. The basic 

goal of the proposed management is elimination of these problems.  

 

Kľúčové slová: poľnohospodárska krajina, integrovaný manaţment, 

environmentálne vedomie, strety záujmov, trvalo udrţateľný rozvoj 

 

 

ÚVOD 

 

Potreba riešenia integrovaného manaţmentu krajiny vychádza z 

pragmatických potrieb, ako sú neustále rastúce nielen environmentálne, ale aj 

existenčné problémy. Európska krajina v poslednom období prešla výraznými 

socioekonomickými zmenami, ktoré sa odráţajú aj v environmentálnej oblasti. 

V časti Európy došlo k zmene spoločenského zriadenia z centrálneho 

socialistického plánovania na hospodárstvo zaloţené na trhovom princípe.  

Nastala aj pomerne výrazná zmena štruktúry poľnohospodárstva, 

opúšťanie poľnohospodárskej pôdy, pokles intenzity poľnohospodárskej 

výroby, narastajúci tlak na záber poľnohospodárskej pôdy ako i ostatných 

prírodných zdrojov v dôsledku silného tlaku  presadzovania určitých 

investičných zámerov, ale aj rast priestorových nárokov na prírodné zdroje v 

dôsledku realizácie environmentálnych opatrení a pod.  
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Tieto štrukturálne zmeny sa následne negatívne prejavujú aj v sociálnej a 

environmentálnej oblasti a spôsobujú celý rad novodobých problémov. V 

sociálnej sfére je to napríklad uvoľňovanie pracovnej sily jednostranne 

orientovanej na určitý typ priemyselnej výroby, prípadne poľnohospodársku 

výrobu, nárast nezamestnanosti,  ťaţké uplatnenie voľnej pracovnej sily, zväčša 

nízko kvalifikovanej na trhu práce, zhoršovanie socioekonomických a 

psychosociálnych podmienok v dôsledku týchto procesov, migrácia 

obyvateľstva, jednak emigrácia vidieckeho obyvateľstva za prácou, naopak 

imigrácia mestského obyvateľstva do vidieckych sídiel ako dôsledok 

preferencie lepšej kvality ţivotného prostredia. Tieto procesy sa následne 

prejavujú v zmene demografickej štruktúry obyvateľstva vidieckych sídiel, 

zmenou ţivotného štýlu, ako i tvorbou nového obrazu daných sídiel.  

V environmentálnej oblasti medzi najvýraznejšie novodobo sa 

prejavujúce problémy moţno zaradiť negatívne vplyvy opúšťania 

poľnohospodárskych pozemkov na biodiverzitu krajiny, pustnutie krajiny, 

nárast počtu synantrópnych druhov, konflikty vplyvu poţiadaviek rozvoja 

jednotlivých socioekonomických aktivít s ochranou pôdy a s ochranou  

ostatných prírodných zdrojov, kolízie medzi ochranou poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu a tvorbou siete Natura 2000 a pod. Zmeny krajinnej štruktúry a 

výrazná antropizácia územia sú hlavnou príčinou aj klimatických zmien, ktoré 

okrem zmien diverzity následne vyvolávajú aj intenzívnejší prejav prirodzených 

rizík a hazardov ako sú záplavy, suchá a pod.  

Jednotlivé problémy sú mnohokrát vzájomne prepojené. Napríklad zmena 

vyuţitia územia výraznou mierou ovplyvňuje biodiverzitu a stabilitu územia, 

znečisťovanie a zaťaţovanie jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia si 

vyţaduje investície do odstraňovania týchto následkov a do realizácie nových 

technológií, zatváranie priemyselných prevádzok s negatívnymi vplyvmi na 

ţivotné prostredie je často spojené s rastom sociálnych problémov ako sú rast 

nezamestnanosti, rast negatívnych psychosociálnych javov a pod. 

Na základe uvedeného vidno, ţe k vyuţívaniu a manaţmentu krajiny a jej 

zdrojov treba pristupovať komplexne, treba aplikovať integrovaný prístup. 

Cieľom príspevku je prezentovať metodický postup integrovaného manaţmentu 

krajiny a jeho aplikáciu na príklade poľnohospodárskej krajiny vidieckeho sídla 

Suchá nad Parnou. 

 

TEORETICKO-METODICKÉ VÝCHODISKÁ 

 

Integrovaný manaţment je rozpracovaný vo viacerých zahraničných i 

domácich prácach (Caims, Crawford, Salwasser 1994, Slocombe 1998, Szaro, 

Sexton, Malone 1998, SENSOR 2004, Siebert, et. al. 2004, Bezák 2006, 

Lehotský 2006, Miklós, Izakovičová 1997). Vo všeobecnej rovine sú 

integrované prístupy dobre deklarované, avšak s realizáciou integrovaných 

projektov sa stretávame pomerne málo. Najviac sa integrovaný prístup uplatňuje 

v manaţmentových plánoch povodí. Pomerne častá je aplikácia integrovaného 

prístupu tieţ pri návrhoch optimálneho vyuţívania zeme. Najkomplexnejšie je 
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integrovaný prístup rozpracovaný v metodike DPSIR (OECD 1994), ktorej 

cieľom je poznať príčinno-následné vzťahy medzi činnosťou človeka a stavom 

ţivotného prostredia pomocou D-P-S-I-R reťazca, pričom v rámci jednotlivých 

článkov tohto reťazca sa nachádzajú indikátory charakterizujúce:  

 hnacie sily („driving forces“ – D), t. j. spúštacie mechanizmy procesov v 

spoločnosti, ktoré vyvolávajú  

 tlak („pressure“ – P) na ţivotné prostredie, ktorý je bezprostrednou príčinou 

zmien v  

 stave ţivotného prostredia („state“ – S). Zhoršovanie stavu ţivotného 

prostredia má zvyčajne za následok negatívny  

 dopad („impact“ – I) na zdravie človeka, biodiverzitu, funkcie ekosystémov a 

pod., čo logicky vedie k formulovaniu opatrení a nástrojov v spoločnosti 

zameraných na eliminovanie, resp. nápravu škôd v ţivotnom prostredí v 

poslednom článku tohto kauzálneho reťazca, ktorým je  

 odozva („response“ – R).  

Integrovaný manaţment krajiny je zaloţený na  integrovanom výskume 

krajiny v jej troch základných dimenziách - environmentálnej, sociálnej a 

ekonomickej a skúmaní súvislostí a vzťahov medzi jednotlivými dimenziami s 

cieľom definovania takého manaţmentu krajiny, ktorý zosúlaďuje spoločenský 

rozvoj územia s jeho prírodným, socioekonomickým a kultúrno-historickým 

potenciálom. Je zaloţený na zladení ponuky, ktorú predstavujú jednotlivé zdroje 

daného regiónu a na dopyte, ktorý reprezentujú poţiadavky daného 

spoločenstva na rozvoj. Nesúlad medzi ponukou a dopytom (nerešpektovanie 

zdrojov územia) je determinujúcim faktorom vzniku nielen environmentálnych, 

ale aj socioekonomických problémov. Model  je zameraný na riešenie 

uvedených problémov a to elimináciu súčasných a prevenciu vzniku nových 

environmentálnych a socioekonomických problémov a z dlhodobého hľadiska 

zabezpečí trvalo udrţateľný rozvoj daného územia.  

Ide o vytvorenie takého riadenia a vyuţívania krajiny, ktorý je zameraný 

na zlepšenie celkovej kvality ţivota, rešpektovanie ochrany prírody, stability a 

biodiverzity územia, ochranu a racionálne vyuţívanie prírodných a kultúrno-

historických zdrojov a ochranu ţivotného prostredia.  

Integrovaný manaţment krajiny je zaloţený na ponímaní krajiny ako 

integrácie prírodných zdrojov v určitom priestore. Práve priestor predstavuje 

zjednocujúci rámec, scénu na ktorej sa vyskytujú všetky zdroje ako vzájomne sa 

prelínajúce vrstvy (geologické zdroje, vodné a pôdne zdroje, klíma, biotické 

zdroje, morfometrické parametre). Ide o nad odvetvové chápanie priestoru ako 

integrity  jednotlivých prírodných zdrojov v danom území. Kaţdý bod 

zemského povrchu predstavuje špecifickú, homogénnu jednotku vzájomnej 

kombinácie uvedených zdrojov. Práve podstatou integrovaného manaţmentu je 

poznanie priestoru ako integrácie uvedených zdrojov (krajinnotvorných zloţiek, 

ktoré cez svoje úţitkové vlastnosti sú schopné uspokojovať ľudské potreby, čím 

vo vzťahu k ľudskej spoločnosti vystupujú ako prírodné zdroje) ako i poznanie 

vzťahov medzi uvedenými zdrojmi.   
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METODIKA 

 

Základom integrovaného manaţmentu krajiny je dôsledná analýza 

zdrojov, ktoré charakterizujú základné podmienky a moţnosti rozvoja územia, 

ako i analýza vyuţitia a ochrany zdrojov. 

Analýza zdrojov a potenciálov musí byť zameraná na identifikáciu 

kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností jednotlivých zdrojov územia a ich 

priestorovej diferenciácie, ktoré vytvárajú determinujúci potenciál a priestorovú 

bázu jeho rozvoja. Na základe genézy, spracovanie analýz jednotlivých zdrojov, 

moţno rozdeliť do štyroch základných kategórií: 

 analýza prírodných zdrojov a potenciálov – ide o charakteristiku zdrojov, 

ktoré vznikajú bez zásahu človeka v dôsledku pôsobenia evolučných procesov 

prírody, 

 analýza kultúrno-historických zdrojov a potenciálov – analýza zdrojov 

vznikajúcich v dôsledku rozvoja spoločensko-teritoriálnych územných 

jednotiek, charakterizujúcich jednotlivé vývojové etapy rozvoja územia, 

 analýza ľudských zdrojov a potenciálov – analýza zameraná na 

charakteristiku vlastností ľudského spoločenstva danej priestorovej jednotky, 

ktoré vytvárajú základnú hybnú silu jej rozvoja, 

 analýza socioekonomických podmienok – zameraná na analýzu rozvoja 

jednotlivých odvetví, či uţ výrobných alebo obsluţných v danom území. 

Analýza súčasného stavu využitia a ochrany zdrojov je zameraná na 

identifikovanie vplyvu, či uţ pozitívneho alebo negatívneho, antropických 

aktivít na jednotlivé zdroje. Základom tejto časti je spracovanie mapy vyuţitia 

zeme, ktorá vytvára základnú priestorovú bázu pre hodnotenie vyuţitia 

prírodných zdrojov. Súčasťou je aj analýza nehmotných socioekonomických 

javov, ktoré podľa impaktu na jednotlivé zdroje je vhodné rozdeliť do dvoch 

základných skupín: 

 antropogénne aktivity (s pozitívnym vplyvom na zdroje) – socioekonomické 

javy zamerané na ochranu prírody, stability, biodiverzity, ochranu prírodných, 

kultúrno-historických zdrojov, ochranu ţivotného prostredia, ochranu 

ľudského potenciálu a sú zamerané na zlepšenie celkovej kvality ţivota 

daného obyvateľstva, 

 antropogénne aktivity (s negatívnym vplyvom na zdroje) – socioekonomické 

javy zamerané na analýzu antropogénnych aktivít ohrozujúcich kvalitatívne i 

kvantitatívne vlastnosti jednotlivých zdrojov územia, vytvárajúce bariéry 

socioekonomického rozvoja daných jednotiek. Ide o faktory zhoršujúce 

celkovú kvalitu ţivota v daných územných jednotkách. 

Evalvácie – špecifikácia problémov vyplývajúcich z nevhodného 

vyuţívania zdrojov a potenciálov územia. Problémy moţno rozdeliť do 

nasledovných základných typových skupín: 
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 environmentálne problémy zamerané na ohrozenie ekologickej stability, 

biodiverzity územia, ohrozenie prírody a prírodných zdrojov ako i ohrozenie 

kvality ţivotného prostredia, 

 socioekonomické problémy spojené s nevhodným vyuţívaním ľudského 

potenciálu ako i problémy súvisiace s rozvojom výrobných a nevýrobných 

subjektov danej územnej jednotky. 

Interpretácie – swot analýza – špecifikácia silných a slabých stránok 

rozvoja územia. Silné stránky moţno povaţovať za hybné faktory rozvoja obce, 

naopak slabé stránky predstavujú určité bariéry, ktoré je potrebné z hľadiska 

zabezpečenia trvalo udrţateľného rozvoja eliminovať. 

Propozície – návrh manaţmentu rozvoja územia v súlade s princípmi a 

kritériami trvalo udrţateľného rozvoja. Do výsledného návrhu manaţmentu 

územia boli zapracované aj poţiadavky a názory obyvateľstva, ktoré boli 

zistené na základe sociologického prieskumu realizovaného formou dotazníka. 

 

 

APLIKÁCIA NA MODELOVOM ÚZEMÍ 

 

Na lokálnej úrovni za modelové územie bola vybraná obec Suchá nad 

Parnou. Obec je typickým vidieckym sídlom s prevaţujúcou obytno-rekreačnou 

a poľnohospodárskou funkciou, ktorá leţí v blízkosti krajského mesta Trnava. 

Celková rozloha katastrálneho územia je 1 438,42 ha, z toho zastavaná plocha 

zaberá 97,6 ha.  

Analýza zdrojov a potenciálov, súčasného stavu ich využívania a ochrany 

Charakter krajinnej štruktúry sídla je daný jeho polohou na Trnavskej 

sprašovej tabuli. Reliéf je typický, rovinný bez relatívne väčších výškových 

prevýšení. Poloha na najúrodnejších sprašových pôdach spolu s priaznivými 

klimatickými podmienkami ( níţinná klíma s miernou inverziou teplôt, teplá, 

suchá aţ mierne suchá a níţinná klíma s miernou inverziou teplôt, prevaţne 

teplá, mierne suchá) determinuje vysoký poľnohospodársky potenciál územia.  

Poľnohospodárska pôda predstavuje dominantný prvok krajinnej 

štruktúry (80,5 %). V rámci poľnohospodárskej pôdy najvyššie percentuálne 

zastúpenie má orná pôda (89,2 %), nasledujú záhrady (5,8 %) a vinice (3,5 %). 

Pôda je obhospodarovaná poľnohospodárskym podnikom AGROPO s.r.o. 

Poľnohospodárska výroba je zameraná na rastlinnú výrobu, najmä na produkciu 

obilnín. Ostatné plodiny sa pestujú podľa poţiadaviek trhu. Ţivočíšna výroba 

bola po zániku druţstva úplne zrušená. Z hľadiska obhospodarovania 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) vo vzťahu k ţivotnému prostrediu, v 

poslednom období moţno vidieť pozitívne zmeny, nakoľko poklesla intenzita 

chemizácie a mechanizácie. V poľnohospodárstve pracuje minimálna časť 

obyvateľov a to len 4,1 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 

V minulosti bohatú tradíciu malo v obci vinohradníctvo. Suchá nad 

Parnou leţí na trase Malokarpatskej vínnej cesty. História tradičného 
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vinohradníctva regiónu bola zviditeľnená slávnym románom Červené víno 

suchovského rodáka Františka Hečku. V súčasnosti sa vinohradníctvo po 

zrušení poľnohospodárskeho druţstva a v dôsledku nepriaznivých 

celospoločenských a socioekonomických podmienok pre rozvoj vinohradníctva 

rozvíja skôr na báze súkromného hospodárenia. Väčšinou ide o produkciu 

určenú pre domácu spotrebu, v menšom mnoţstve na predaj.  

Obec má priaznivú polohu vo vzťahu k lokalizácii vodných a 

energetických zdrojov. Je zásobovaná z vodného zdroja Dobrá Voda, v blízkosti 

je lokalizovaný významný energetický zdroj – jadrová elektráreň Jaslovské 

Bohunice. Veľmi priaznivá je tieţ dopravná poloha. Obec leţí v tesnej blízkosti 

krajského mesta Trnava a vhodná je i poloha k hlavnému mestu Bratislava, 

ktoré je vzdialené cca 50 km. Dopravná prepojenosť na uvedené mestá je dobrá. 

Obec má na obe mestá priame dopravné spojenie.  

Suchá nad Parnou okrem uvedených potenciálov má aj významný 

rekreačný potenciál, ktorý je v súčasnosti čiastočne vyuţívaný. Prírodný 

rekreačný potenciál je reprezentovaný Suchovským hájom, ktorý predstavuje 

jeden z ojedinelých lesných komplexov dubového a dubo-hrabového lesa v 

rámci Trnavského regiónu. Lesný komplex vytvára predpoklady najmä pre 

rozvoj turistiky a poľovníctva. Nemenej významným faktorom rozvoja 

cestovného ruchu je aj vodná nádrţ, ktorá bola pôvodne budovaná pre potreby 

poľnohospodárstva a na ochranu územia pred povodňami. Dnes sa jej spektrum 

vyuţitia rozšírilo. Okrem plnenia funkcie biocentra regionálneho významu sa 

vyuţíva na zavlaţovanie okolitých polí a rekreáciu. Neodmysliteľnú súčasť 

vyuţitia lokality tvorí športový rybolov. Vzhľadom na bohatý rybársky 

potenciál je často označovaná za „Rybársky raj“. V obci sú rozvinuté 

produkčno-rekreačné aktivity viaţuce sa na záhradkársku a chatovú osadu 

lokalizovanú v okolí vodnej nádrţe. V rámci regiónu, obec vyniká priaznivými 

podmienkami pre rozvoj ekoturistiky, nakoľko v obci bolo zriadené Prírodné 

environmentálne laboratórium, zamerané na skúmanie vlastností jednotlivých 

krajinnotvorných zloţiek a sledovanie javov a procesov prebiehajúcich v 

krajine. Pozostáva z Náučného chodníka, Ekolaboratória a Ekocentra. Z 

hľadiska ekoturistiky miestnou atrakciou môţu byť aj novovytvorené prvky 

Územného systému ekologickej stability – biocentrum a biokoridor ako príklad 

revitalizácie a tvorby funkčnej ekologickej siete v poľnohospodársky intenzívne 

vyuţívanej krajine.  

Socioekonomický rekreačný potenciál je reprezentovaný bohatosťou 

kultúrnych pamiatok, najmä sakrálnych stavieb z ktorých štyri majú charakter 

národných kultúrnych pamiatok. Unikátom je najmä gotický kostol svätého 

Martina z Tours s bohato zdobeným interiérom. Okrem sakrálnych stavieb, 

ktorých je v obci celkovo trinásť je treba vyzdvihnúť aj ostatné pamiatky, ako je 

stĺp hanby, pamätník padlým hrdinom v I. svetovej vojne dielo akademického 

sochára J. Koniarka, pamätník padlým hrdinom v II. svetovej vojne a pod. 

Lákadlom pre turistov je aj mnoţstvo kultúrnych podujatí zameraných na 

prezentáciu ţivota suchovského spoločenstva, ako i na propagáciu ľudových 



 41 

tradícií. Bohatosť tradícií je zdokumentovaná v pamätnej izbe slávnych 

suchovských rodákov. K pohode a rozvoju cestovného ruchu prispieva aj 

kvalitná sieť sluţieb a pohostinnosť miestneho obyvateľstva o čom sa moţno 

presvedčiť aj na tradičných, kaţdoročne organizovaných podujatiach, ako je 

Suchovský jarmok, Slávnosť sv. Urbana a pod.  

V obci je bohatý a rôznorodý kultúrny a spoločenský ţivot. Pôsobí tu 

mnoţstvo záujmových organizácií. V obci je celkovo trinásť spolkov, ktoré 

kaţdoročne organizujú okolo štyridsať podujatí. Aktívne sú organizácie v 

oblasti udrţiavania a rozvoja ľudových tradícií. V tomto smere ide 

predovšetkým o spevácke zbory a hudobné telesá, ktoré okrem organizovania 

pravidelných koncertov, účasti na súťaţiach, účinkovania v obci pri rôznych 

spoločenských a cirkevných podujatiach, dôstojne reprezentujú obec aj na 

rôznych národných a medzinárodných podujatiach. Významné sú tieţ aktivity 

športovcov, ktorí reprezentujú obec na rôznych športových podujatiach a 

súťaţiach, za čo získali nejedno ocenenie. Bohaté je i zastúpenie umeleckých 

smerov – literatúra a výtvarníctvo. Obec je rodiskom viacerých významných 

osobností – F. Hečko, B. Hečko, V. Turčány, J. Ilavský a pod.  

Z hľadiska spoločenského ţivota významné sú aj obnovené cirkevné 

slávnosti - Slávnosť sv. Urbana, procesie a pod., ktoré výraznou mierou 

skvalitňujú duchovný ţivot obyvateľov obce. Z hľadiska udrţiavania a rozvoja 

ľudových tradícií treba vyzdvihnúť Spolok vinohradníkov a vinárov, ktorý 

prezentuje tradičné vinohradníctvo a organizuje podujatia spojené s pestovaním 

hrozna a produkciou vína. Veľké úspechy dosiahli členovia Klubu chovateľov 

vodnej hydiny, ktorí sa pravidelne zúčastňujú miestnych, okresných, krajských 

a celoštátnych výstav. Obec sa preslávila vyšľachtením Suchovskej ţltej husi, 

ktorá bola uznaná ÚV Slovenského zväzu chovateľov ako národné plemeno.  

Veľmi aktívne v oblasti ochrany a tvorby ţivotného prostredia pôsobí PZ 

Zelený háj, ktoré okrem organizovania tradičných poľovačiek realizuje aj 

výsadbu vegetácie v poľnohospodárskej krajine. V rokoch 2000 aţ 2005 boli v 

území vysadené tri vetvy lokálneho biokoridoru o celkovej dĺţke 4 km. Z 

hľadiska prezentácie a zviditeľňovania sa obce, významným podujatím je 

organizácia tradičného Suchovského jarmoku, organizácia výstav ľudových 

remesiel, ako i vydávanie farských novín Duchovné ozveny.  

Pri organizácii spoločenského ţivota treba vyzdvihnúť najmä dobrú 

spoluprácu hlavných rozvojových skupín obce, a to obecného úradu, farského 

úradu a záujmových organizácií. Výraznou mierou sa na spoločenskom ţivote 

obce podieľa aj základná škola s materskou školou. Pozitívnym faktorom je aj 

pomerne vysoká aktivita a ochota obyvateľstva participovať na daných 

podujatiach.  

Čiastočne v obci je zastúpený aj lesohospodársky potenciál, ktorý je 

viazaný na lesný komplex Suchovský háj, v ktorom sa však v poslednom 

období stále viac preferuje ochranársko-stabilizačná funkcia. 

Hlavným zdrojom zamestnanosti v obci Suchá nad Parnou je oblasť 

remesiel a sluţieb. Ide o sluţby zamerané na plnenie obsluţných funkcií 
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miestneho obyvateľstva – administratívne sluţby (zabezpečujúce beţný chod 

obce), kultúrno-vzdelávacie (zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie, ZŠ, MŠ), 

zdravotno-sociálne (zabezpečujúce zdravotnú a sociálnu starostlivosť, 

Zdravotné stredisko) a maloobchodná sieť, ako i sluţby súvisiace s rozvojom 

rekreácie (ubytovacie a stravovacie zariadenia). V remeselnej činnosti v 

súčasnosti pôsobí šesťdesiat ţivnostníkov. Najväčšie zastúpenie má stolárstvo, 

kúrenie, oprava áut, cestná doprava a pod. Absencia hospodárskych subjektov 

charakteru znečisťovateľov spôsobuje, ţe obec má vyhovujúcu kvalitu 

ţivotného prostredia, čo posilňuje jej obytno-rekreačnú funkciu.   

Z hľadiska celkovej zamestnanosti situáciu v obci nemoţno hodnotiť 

pozitívne. Nezamestnanosť sa pohybuje okolo 7 %. Väčšina obyvateľstva 

odchádza za prácou mimo obec, najmä do Trnavy. Vzhľadom na priaznivú 

dopravnú dostupnosť však táto dochádzka za prácou nepredstavuje pre 

pracujúcich výrazný problém.  

Obec Suchá nad Parnou má spracované viaceré strategické dokumenty 

zamerané na usmernenie rozvoja obce v zmysle princípov a kritérií trvalo 

udrţateľného rozvoja – ÚPD, Lokálna Agenda 21, ÚSES, Ekologizácia 

hospodárenia v krajine a pod. Zároveň obec sa úspešne zapojila a zapája do 

viacerých grantových programov a schém (program obnovy dediny, trilaterálna 

spolupráca, CBC PHARE, PHARE – Lokálna infraštruktúra a pod.) a v rámci 

nich realizovala, prípadne realizuje viaceré projekty zamerané na obnovu 

lokálnej infraštruktúry (škola, historické objekty, sakrálne stavby a pod.) a 

revitalizáciu ţivotného prostredia – výsadba vegetácie, úprava tzv. zelených 

plôch a pod.  

Evalvácia – špecifikácia problémov vyplývajúcich z nevhodného využívania 

zdrojov a potenciálov územia 

V environmentálnej oblasti, obec moţno charakterizovať problémami 

typickými pre poľnohospodársku krajinu akými sú vytvorenie monofunkčnej 

intenzívne poľnohospodársky vyuţívanej krajiny s nízkym stupňom ekologickej 

stability, s prejavmi erózie a v zimnom období s rizikom záplav. Problémom je 

aj ohrozovanie ekostabilizačných prvkov (biocentier a biokoridorov) v dôsledku 

rekreácie, najmä v okolí navrhovaného regionálneho biocentra Suchovský háj 

(tlaky chatovej osady, znečisťovanie vody a pod.), v dôsledku intenzívneho 

poľnohospodárstva a tvorbou divokých skládok. Prvky ÚSES sú ohrozené aj v 

dôsledku zmeny ich stanovištných podmienok – narušenie hydrologického 

reţimu v dôsledku regulácie vodného toku Parná, nadlimitného čerpania vody z 

toku Parná, najmä v letnom období, kontaminovanou pôdou a vodou a pod. 

Problémom je aj ubúdanie prípadne absencia tradičných foriem hospodárenia 

(vinice, ovocné sady, maloblokové formy obrábania pôdy). Opúšťanie 

pozemkov, najmä trvalých trávnych porastov (TTP) v častiach obce s 

rozptýleným osídlením sa prejavuje aj na ohrození biodiverzity územia a šírení 

synantropných druhov.  

Z hľadiska ohrozenia prírodných zdrojov v obci treba spomenúť tieţ 

zvýšený obsah rizikových látok (Cu, Zn, Cd, Ni) v pôde a podzemných vodách 
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ako pozostatok intenzívnej poľnohospodárskej výroby realizovanej v minulosti. 

Problémom je ohrozenie kvality vody v tokoch zanášaním materiálom z erózno-

akumulačných procesov, nelegálnym vypúšťaním odpadových vôd, odpadmi 

umiestňovanými priamo do tokov alebo pozdĺţ nich a tieţ technickou úpravou 

úsekov tokov, ako aj ohrozenie pôdnych zdrojov záberom kvalitných pôd na 

nepoľnohospodárske účely. 

Z hľadiska hodnotenia kvality ţivotného prostredia sídla treba 

skonštatovať, ţe je nepriaznivo ovplyvňovaná z priemyselného centra v Trnave, 

kde sú lokalizované viaceré zdroje znečisťovania prostredia. Problémom je aj 

intenzívna doprava najmä tam, kde intenzívne zaťaţené dopravné koridory 

prechádzajú priamo zastavanou časťou obce. Problémom je aj absencia 

chodníkov pre chodcov, absencia odvodových kanálov pre daţďovú vodu a 

nepostačujúca kvalita miestnych obsluţných komunikácií, najmä postranných. 

Z hľadiska hodnotenia environmentálnej infraštruktúry v obci, je vybudovaný 

vodovod po hlavnej vetve a čiastočne sú vybudované aj bočné vetvy. 

Kanalizácia v obci zatiaľ nie je vybudovaná. V súčasnosti sa začalo s jej 

realizácia z fondov EÚ z programu ISPA. Obec je plynofikovaná, okrem časti 

Vlčia Dolina.  

V častiach obce bez vodovodu, z hľadiska ohrozenia zdravotného stavu 

obyvateľstva medzi vyšpecifikované problémy patrí aj riziko konzumácie vody 

nevyhovujúcej poţiadavkám vody na pitné účely. Tento faktor sa môţe 

negatívne prejaviť na zdravotnom stave obyvateľstva, nakoľko obyvateľstvo je 

nedostatočne informované o zhoršenej kvalite vody a konzumáciu znečistenej 

vody zo studní povaţuje za samozrejmosť. 

V socioekonomickej sfére k najvýznamnejším problémom, ktoré 

vyplývajú z nevhodného vyuţívania ľudských zdrojov a potenciálu územia pre 

jeho socioekonomický rozvoj a sú prejavom dlhodobého kultúrneho a 

socioekonomického rozvoja obce moţno zaradiť: 

 zvýšené percento nezamestnanosti, prevyšujúce okresný priemer vplyvom 

nedostatku pracovných príleţitostí, problémom zostáva najmä 

nezamestnanosť starších osôb, spôsobená rozpadom druţstva, nízko 

kvalifikovaná pracovná sila jednostranne orientovaná na poľnohospodárstvo, 

ktorá má problém uplatnenia sa na trhu práce. Tento stav nepriaznivo 

ovplyvňuje aj dochádzka za prácou so stále narastajúcimi nákladmi na 

cestovné, 

 postupné starnutie obyvateľstva, následne sa prejavujúce na nepriaznivej 

vekovej štruktúre. V obciach postupne nadobúda prevahu obyvateľstvo 

produktívneho a poproduktívneho veku, čo je dôsledok jednak postupného 

zvyšovania priemerného veku obyvateľstva, ale najmä zníţenej pôrodnosti. 

Tento jav je podmienený celospoločenskými zmenami a trendmi ako je 

zhoršenie celkovej ekonomickej situácie rodín, najmä mladších vekových 

skupín, nízka podpora mladých rodín, preferencia kariéry pred rodinou, 

preferencia jednodetného modelu rodiny a pod. K tomuto stavu prispieva aj 



 44 

zvyšovanie sa obáv obyvateľstva z blízkej budúcnosti (obavy z 

nezamestnanosti, zniţovania ţivotnej úrovne a pod.), 

 nedostatočne vybudovaná technická infraštruktúra – absencia kanalizácie, 

absencia vodovodu v niektorých častiach obce Suchá nad Parnou, absencia 

plynovodu v časti Vlčia dolina. Obec nemá vybudované chodníky.  

Sociologický prieskum – názory obyvateľov na súčasný stav a rozvoj obce 

Na základe dotazníkového prieskumu môţeme skonštatovať, ţe vnímanie 

problémov rozvoja obce obyvateľmi je realistické. Väčšinou sa zhodovalo s 

hodnotením realizovaným odborníkmi. Za najzávaţnejšie problémy obyvatelia 

v obci povaţujú absenciu kanalizácie (55,6 %) a vodovodu (50 %), tieţ 

chýbajúce chodníky pre chodcov (38,9 %) a znečistenie vodných zdrojov 

(16,7 %). Zhodne 11,1 % respondentov za problém povaţujú znečistenie 

ţivotného prostredia obyvateľmi obce, divoké skládky odpadov a tieţ 

nedostatok finančných prostriedkov. Ako vidno, obyvatelia obce v problematike 

hodnotenia ţivotného prostredia skôr uprednostňujú technické aspekty 

ţivotného prostredia, ktoré sa ich konkrétne dotýkajú. Za hlavné rizikové 

faktory ţivotného prostredia obyvatelia povaţujú znečistené podzemné a 

povrchové vody a skládky odpadov. 

Ďalší blok otázok bol venovaný hodnoteniu moţností rozvoja obce a 

stanoveniu faktorov, ktoré by bolo moţné pri rozvoji obce vyuţiť. Pri otázke 

hodnotenia výskytu a cennosti prírodných zdrojov v území obyvatelia za 

najvýznamnejší prírodný zdroj označili pôdu a jej bonitu. Prekvapujúce je, ţe 

obyvatelia z hľadiska dispozície zdrojmi za negatívum uviedli nedostatok 

zdrojov pre rekreáciu. 

Za hlavné faktory, ktoré môţu napomôcť rozvoju obce, respondenti 

označili rozvoj agroturistiky, rozvoj podmienok pre miestnych podnikateľov a 

riešenie bytovej otázky. Za hlavnú prioritu rozvoja obce bolo označené 

dobudovanie technickej infraštruktúry. Podľa názoru respondentov v 

starostlivosti o rozvoj obce dominujú tri subjekty, ktorými sú starosta obce 

(100 %), miestny kňaz (55,6 %) a poslanci obecného zastupiteľstva (33,3 %). 
1
Z 

hľadiska ochoty obyvateľov angaţovať sa do riešenia verejných záujmov treba 

situáciu zhodnotiť ako pozitívnu, nakoľko záujem o veci verejné deklarovalo aţ 

66,6 % respondentov.  

Ďalšia časť otázok v rámci dotazníka bola venovaná hodnoteniu zmien 

aké nastali po roku 1989. Obyvatelia hodnotia zmeny pozitívne, aţ 66,7 % 

obyvateľov pociťuje zlepšenie ţivotnej úrovne. Iba 11,1 % zhoršenie ţivotnej 

úrovne. Podobná situácia je v hodnotení medziľudských vzťahov. V obci 

prevaţuje obyvateľstvo, ktoré nepociťuje zhoršenie medziľudských vzťahov 

(72,2 %). 11,1 % respondentov deklarovalo zlepšenie vzťahov a 5,5 % naopak 

zhoršenie medziľudských vzťahov.  

                                                 
1 V tejto otázke moţno očakávať určité skreslené vyjadrenia, nakoľko distribúciu dotazníkov 

zabezpečil obecný úrad, čím mohlo prísť k nadhodnoteniu určitých subjektov. 
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Posledná časť otázok bola zameraná na celkové syntetické zhodnotenie 

vybraných faktorov kvality ţivota v obci. Bolo vybraných 9 faktorov 

relevantných pre dané sídlo – estetická stránka obce, vybavenosť obce sluţbami 

(obchody), dopravná prepojenosť, úroveň školstva, úroveň zdravotníctva, 

športové a kultúrne moţnosti vyţitia, pracovné príleţitosti, bytová otázka a 

technická vybavenosť (voda, plyn, kanalizácia). Obyvatelia hodnotia väčšinu 

uvedených faktorov pozitívne. Z celkového počtu 9 faktorov, 7 hodnotia 

pozitívne a len dva – pracovné príleţitosti a rozvoj technickej infraštruktúry, 

hodnotia negatívne.  

Na záver prieskumu moţno konštatovať, ţe v obci existuje reálny 

sociálny potenciál na presadzovanie princípov a kritérií trvalo udrţateľného 

rozvoja, nakoľko: 

 obyvatelia vnímajú a oceňujú zdroje, ktoré má obec k dispozícii, 

 vnímajú problémy, ktoré je potrebné riešiť, 

 vnímajú faktory, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj obce, 

 a čo je podstatné, deklarujú ochotu zapájať sa do tohto procesu. 

Interpretácie – swot analýza 

Za silné stránky rozvoja obce moţno povaţovať: 

 priaznivé včlenenie obce do krajinnej scenérie, 

 priaznivú polohu v nadväznosti na krajské mesto Trnavu a hlavné mesto 

Bratislavu, dobrú dopravnú prepojenosť, 

 výskyt veľmi úrodných pôd v rámci Slovenska, priaznivé klimatické 

podmienky, čo vytvára vhodné predpoklady pre rozvoj poľnohospodárskej 

výroby, 

 bohatú vinohradnícku tradíciu, súčasť Malokarpatskej vínnej cesty, 

 priaznivé podmienky pre rozvoj agroturistiky, 

 v porovnaní s ostatnými sídlami pomerne priaznivý stav kvality ţivotného 

prostredia, 

 veľmi dobrú spoluprácu medzi hlavnými rozvojovými skupinami v obci – 

obecný úrad, ZŠ, farský úrad, 

 dobrú spoluprácu obce so záujmovými organizáciami, . 

 bohatý kultúrno-historický potenciál, veľký počet historických, najmä 

sakrálnych pamiatok, 

 pozitívny vzťah obce, záujmových organizácii, ako i obyvateľov k 

zlepšovaniu ţivotného prostredia, k udrţiavaniu a rozvoju ľudových tradícií, 

 bohatý spoločenský ţivot, zviditeľnenie obce vďaka slávnym rodákom, 

 vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti v obci (praktický lekár, detský lekár, 

stomatológ, lekáreň), ako i dobrú vybavenosť sluţbami, 

 vyuţívanie rozvojových programov (POD, CBC PHARE, ISPA, štrukturálne 

fondy a pod.), spracovanie strategických rozvojových dokumentov, čo 

pozitívne prispieva k získavaniu finančných zdrojov z európskych fondov, 

 výraznú medzinárodnú spoluprácu, čo pozitívne ovplyvňuje nielen rozvoj 

cestovného ruchu, ale aj celkový rozvoj obce, 
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 existenciu vodnej nádrţe a dubovo-hrabového lesa v blízkom okolí nádrţe, 

existenciu ubytovacích a stravovacích zariadení, rozvoj chatovej výstavby, 

prítomnosť Ekofarmy, čo vytvára dobré predpoklady na rozvoj cestovného 

ruchu. 

K slabým stránkam obce moţno zaradiť: 

 nízky stupeň ekologickej stability – potreba zvýšiť plochy interakčných 

prvkov najmä v juţnej a juhovýchodnej časti záujmového územia, kde je malý 

podiel lesných ekosystémov, 

 existenciu reálnej vodnej a veternej erózie na kvalitnom pôdnom fonde v 

dôsledku veľkoblokovej štruktúry pôdy, čo spôsobuje ohrozenie 

najkvalitnejších pôd, 

 riziko záplav v nivnej časti územia v jarných mesiacoch a v čase prudkých 

letných búrok, 

 kontamináciu podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch, neúplnú 

napojenosť domových jednotiek na vodovod,  

 zníţenú ekologickú a estetickú hodnotu krajiny existenciou neorganizovaných 

skládok, 

 nepriaznivú vekovú štruktúru obyvateľstva a postupné starnutie obce, 

 slabo rozvinutú hospodársku základňu - absencia väčšej výrobnej jednotky, 

nedostatok pracovných príleţitostí v mieste bydliska, 

 nedostatočne vybudovanú technickú infraštruktúru. 

 

 

PROPOZÍCIE – NÁVRH MANAŽMENTU ROZVOJA ÚZEMIA V 

SÚLADE S PRINCÍPMI A KRITÉRIAMI TRVALO UDRŽATEĽNÉHO 

ROZVOJA 

 

Za hlavné strategické ciele rozvoja obce treba povaţovať: 

 v ekonomickej oblasti oživenie hospodárskej základne – v obci by mala v 

budúcnosti dominovať obytno-obsluţná funkcia pre mesto Trnavu, mali by tu 

byť lokalizované drobné doplnkové prevádzky pre priemysel lokalizovaný v 

Trnave, v obci by sa mala posilniť aj rekreačná funkcia a treba podporiť 

rozvoj agroturistiky a vyuţiť vinohradnícky potenciál, ako i polohu na 

Malokarpatskej vínnej ceste, s cieľom zabezpečenia určitej kvality ţivota 

miestneho obyvateľstva, 

 v environmentálnej oblasti sa treba sústrediť predovšetkým na posilnenie 

priestorovej stability územia vytvorením funkčnej siete ÚSES, posilnením 

zastúpenia prírodných habitatov a zabezpečením potrebných 

ekostabilizačných opatrení, na elimináciu faktorov znehodnocujúcich kvalitu 

jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia – likvidácia divokých skládok 

odpadu, dobudovanie technickej infraštruktúry – kanalizácia, vodovod a 

plynofikácia častí Vlčia a Ruţová dolina a pod., s cieľom posilnenia a 

zachovania celkovej ekologickej stability krajiny, biologickej rôznorodosti a 

prirodzeného fungovania ekosystémov, zabezpečenia ochrany a racionálneho 



 47 

vyuţívania prírodných zloţiek (prírodných zdrojov) a zabezpečenia určitého 

priaznivého stupňa kvality ţivotného prostredia obce, 

 v sociálnej oblasti je potrebné realizovať aktivizujúce programy na 

podporu zotrvania mladej generácie v obci, na tvorbu podnikateľských aktivít 

pre domáce obyvateľstvo, postupne minimalizovať negatívne psychosociálne 

javy, posilňovať súdrţnosť obce, ako i posilniť vyššiu participáciu na rozvoji 

sídelného a farského spoločenstva, odstrániť v tejto oblasti rozvíjajúce sa 

nepriaznivé prvky ako je spoločenská prestíţ, snaha vyniknúť a pod.  

Uvedené priority kopírujú základné princípy trvalo udrţateľného rozvoja 

a smerujú k základnému cieľu – zabezpečeniu trvalo udrţateľného rozvoja 

územia obce. Z hľadiska zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja je 

potrebné pre obec vypracovať plán strategického a hospodárskeho rozvoja, 

ktorý by stanovil pre jednotlivé strategické ciele konkrétne opatrenia so 

zadefinovaním zodpovedných subjektov a časového harmonogramu realizácie 

jednotlivých opatrení. 

 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

 

Obec má značné predpoklady na rozvoj v zmysle princípov a kritérií 

trvalo udrţateľného rozvoja, nakoľko je tu výrazný ľudský potenciál vhodný pre 

implementáciu týchto princípov – v obci je dobre rozvinutá komunikácia a 

spolupráca medzi hlavnými riadiacimi subjektmi – obecným a farským úradom, 

školou, ako i podnikateľskými subjektmi a záujmovými organizáciami. Značný 

potenciál je i u miestneho obyvateľstva, ktoré má dobre rozvinuté kultúrno-

historické a environmentálne povedomie. Treba oceniť aj ochotu miestneho 

obyvateľstva zapojiť sa do rozvojových aktivít obce a presadzovať princípy a 

kritéria TUR. Uvedené faktory vytvárajú dobrý východiskový potenciál pre 

úspešnú implementáciu trvalo udrţateľného rozvoja. Veľkou príleţitosťou pre 

úspešný rozvoj je aktívne sa zapojenie do projektov EÚ, ktoré by pomohli 

zabezpečiť finančné prostriedky na rozvojové programy. Obec má na to dobré 

predpoklady, má spracované všetky strategické dokumenty a má uţ skúsenosti s 

medzinárodnými projektmi zameranými na skvalitňovanie infraštruktúry a 

skvalitňovanie ţivotného prostredia. Prínosom môţe byť aj dobre rozvinutá 

spolupráca s odbornými organizáciami, ako i rozvíjajúca sa medzinárodná 

spolupráca. Na druhej strane je tu riziko negatívneho ovplyvnenia rozvoja obce 

rôznymi lobistickými subjektmi, ako i prenikanie negatívnych 

celospoločenských javov do ţivota miestnej komunity – posilňujúci sa 

individualizmus, orientácia na zisk, orientácia na materiálne hodnoty, 

posilňovanie ţivotného štýlu nezlučiteľného s princípmi a kritériami trvalo 

udrţateľného rozvoja a pod. Je len na zodpovedných subjektoch (manaţmente 

obce) ako ponúkaný potenciál vyuţijú. Základom úspechu je vytvorenie 

správnej komunikácie a otvorenej tvorivej diskusie. 
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