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Abstract: Behavioral aspect of sustainable development of Protected Landscape Area 

Horna Orava. New trend in the sphere of sustainable development definitions is 

emphasizing the application of criteria, which are derived from human and social 

sciences – landscape esthetics, cultural values or behavioral aspects. Behavioral 

research in our study is oriented on the analysis of environmental problems and 

sustainable development through the perception of local/regional decision-makers. 

Understanding of reactions and attitudes of local inhabitants towards nature protection 

is an essential assumption of sustainable development in given area. For this purpose 

the research in the Protected Landscape Area Horna Orava was carried out. Analysis 

of questionnaires revealed some serious problems in the environment pointed out by the 

local people. 
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ÚVOD 

 

Pri snahe o rozvoj kaţdého územia je potrebné rešpektovať zásady 

udrţateľného rozvoja a zabezpečiť prepojenie všetkých aspektov udrţateľného 

rozvoja – environmentálne, sociálne, ekonomické, inštitucionálne. Do úvahy 

treba brať aj behaviorálny a kultúrny aspekt. Netreba zabúdať na názory, 

postoje a percepciu miestneho obyvateľstva a ďalších záujmových skupín, 

pretoţe úspešná ochrana prírodného prostredia je často podmienená aj 

udrţateľným spôsobom ţivota jeho obyvateľstva. Behaviorálny výskum 

reprezentuje štúdium percepcií ţivotného prostredia jeho obyvateľmi. Spočíva v 

tom, ţe percepcie nielen podmieňujú pasívne postoje ľudí voči svojmu okoliu, 

ale tieţ silne ovplyvňujú aktívny proces rozhodovania a správania sa v priestore. 

Pozornosť výskumníkov vzbudzujú evaluačné aspekty percepcií týkajúce sa 

hodnotiacich postojov ľudí k prostrediu (Bezák 1993). Pojem postoj zahŕňa 

názory osobnosti a jej tendencie ku konaniu. Postoje človeka sa často 

odzrkadľujú v jeho priestorovom správaní sa (Kollár 2001). Mnohé štúdie sa 

usilujú pochopiť individuálne správanie, pričom zdôrazňujú práve spôsob, ako 
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človek vníma, hodnotí svoje prostredie. Poznanie názorov obyvateľstva v 

chránenom území môţeme povaţovať za jeden z predpokladov udrţateľného 

rozvoja a zachovania prírodných, kultúrno-historických hodnôt tohto územia. 

Sledovanie sociálnej dimenzie chránených území u nás (pozri napr. Rosová a 

kol. 2006; Wallner a kol. 2007) nadobúda čoraz viac na význame v snahe 

vyrovnať poznanie sociálne k environmentálnemu.  

Z cieľom zistiť environmentálnu percepciu obyvateľstva bol uskutočnený 

dotazníkový prieskum na území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná 

Orava. Dotazník bol zostavený na základe štúdie prác zameraných na percepciu, 

udrţateľný rozvoj a regionálny rozvoj (napr. Spišiak, Marták 1998; Huba, Ira 

2000; a Ira a kol. 2005).  

 

 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

 

Chránené územie Horná Orava sa nachádza v severozápadnej časti 

Slovenska v pohraničnej oblasti s Poľskou republikou. Západná, severná a 

východná hranica územia je totoţná so slovensko-poľskou štátnou hranicou. 

Juţnú hranicu tvorí rozhranie pramennej oblasti Bielej Oravy, ktorá 

juhovýchodne od priehradného múru prechádza severným výbeţkom Oravskej 

Magury a odtiaľ sa stáča východným smerom na štátnu cestu Trstená – Poľská 

republika. Hranica územia ďalej prechádza juhovýchodným smerom, kde tvorí 

rozhranie pramennej oblasti Oravice a Jelešnej (Atlas krajiny SR 2002). Územie 

CHKO Horná Orava patrí podľa geomorfologického členenia k Alpínsko- 

Himalájskej sústave. Predstavuje pestrú mozaiku biotopov od vodnej plochy 

Oravskej vodnej nádrţe a tečúcich vôd povodí Bielej Oravy, cez rašeliniská 

(vrchoviská a slatiny), rozľahlé lúky a pasienky, komplexy smrekových lesov aţ 

po vysokohorské biotopy subalpínskeho a alpínskeho stupňa na Babej hore 

(Trnaka 2004). Chránená krajinná oblasť Horná Orava bola zriadená vyhláškou 

MK SSR č. 110/1979 Zb. zo dňa 12. júla 1979 a novelizovaná vyhláškou MŢP 

č. 420/2003 Z. z. zo dňa 29. septembra 2003, ktorou sa vymedzuje územie 

chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny. Chránená krajinná oblasť 

má výmeru 58 737, 83 ha a podľa povahy prírodných hodnôt sa člení na zóny 

A, B, C a D. Nachádza sa v nadmorskej výške 603 – 1725 m n. m. v okresoch 

Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín. Výraznejšie je ovplyvňované 

obyvateľstvom okresu Námestovo a Tvrdošín. Na území ţilo na konci roku 

2005 spolu 68 809 obyvateľov (okres Námestovo 55 774, Tvrdošín 13 035 

obyvateľov). Z hľadiska národnostnej štruktúry je územie homogénnym 

územím s absolútnou prevahou obyvateľstva slovenskej národnosti (99,2 %). 

Prevaţuje obyvateľstvo rímsko-katolíckeho vierovyznania (97,3 %). Vekovú 

štruktúru obyvateľstva charakterizuje vysoké zastúpenie obyvateľov v 

produktívnom veku (ŠÚ SR 2005). Územie je vyuţívané najmä pre lesné 

hospodárstvo a poľnohospodárstvo (predovšetkým ţivočíšna výroba). 

Pozornosť je venovaná aj rozvoju sluţieb v cestovnom ruchu. Pre väčšinu obcí 

je charakteristická úroveň dochádzky za zamestnaním mimo vlastnej obce. 
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METODICKÝ POSTUP PRI HODNOTENÍ ENVIRONMENTÁLNEJ 

PERCEPCIE  

 

Dotazníkový prieskum sa uskutočnil v rokoch 2005 – 2006 medzi 

respondentmi ţijúcimi v 17 vidieckych obciach a 2 mestách, ktorých katastrálne 

územie sa nachádza na území CHKO (obr. 1). Pri výbere respondentov bola 

pouţitá technika cieleného a náhodného výberu. Výber výskumnej vzorky 

zohľadňoval vek, pohlavie a územné rozloţenie obyvateľstva. Základný súbor 

tvorili obyvatelia od 18 rokov ţijúci na území CHKO Horná Orava. Pre 

všetkých 377 (v záujmovom území ţilo pri sčítaní obyvateľstva v roku 2005 

spolu 56 842 obyvateľov) respondentov bola pouţitá rovnaká štruktúra otázok. 

Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť percepciu problémov v ţivotnom 

prostredí, vzťah miestneho obyvateľstva k ochrane a tvorbe ţivotného 

prostredia, ich informovanosť a postoje k vývoju starostlivosti o ţivotné 

prostredie i aktivitám v prospech ţivotného prostredia. 

 
Obr. 1: Katastrálne územia obcí, v ktorých bol uskutočnený dotazníkový prieskum 

 

 

ANALÝZA A INTERPRETÁCIA DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU  

 

Respondenti v dotazníku posudzovali, do akej miery sú spokojní s 

kvalitou ţivotného prostredia. S kvalitou ţivotného prostredia je prevaţná 

väčšina respondentov čiastočne spokojná (45,09 % respondentov) alebo 

spokojná (41,11 %). Nespokojných je 5,84 % respondentov a len 3,98 % 

respondentov veľmi spokojných. Kvalitu ţivotného prostredia veľmi negatívne 
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zhodnotilo 0,27 % respondentov. Našli sa aj respondenti (3,71 %), ktorí sa 

nevyjadrili.  

Na základe odpovedí respondentov moţno konštatovať, ţe starostlivosť o 

ţivotné prostredie na území CHKO sa zlepšuje. Vývoj starostlivosti o ţivotné 

prostredie hodnotí výskumná vzorka ako zlepšujúci sa (53,32 % respondentov), 

38,99 % sa vyjadrilo, ţe ostáva rovnaký a 3,18 % ho nevedelo posúdiť. Len 

4,51 % respondentov zhodnotilo vývoj ako zhoršujúci sa.  

Zo škály problémov v ţivotnom prostredí na území CHKO (tab. 1) 

označili respondenti za najzávaţnejšie najmä nevhodné skladovanie odpadov 

(64,99 %), poškodenie lesných porastov (55,17 %), znečistenie povrchovej 

vody (30,50 %). Za najmenej závaţné environmentálne problémy označili 

narušený reliéf v dôsledku ťaţby (11,14 %), znečistené podzemné vody 

(10,08 %) a znehodnotené kultúrne pamiatky (9,28 %).  

 

 
Tab. 1: Problémy v ţivotnom prostredí obce z pohľadu respondentov (v %) 

 

Problémy v životnom  

prostredí obce na území CHKO 

Vyjadrenie respondentov 

áno nie 
neviem 

posúdiť 

nevhodné skladovanie odpadov 64,99 16,71 18,30 

poškodené lesné porasty 55,17 20,69 24,14 

znečistená povrchová voda 30,50 34,22 35,28 

narušený bytový/domový fond 24,14 44,83 31,03 

narušený vzhľad sídla 23,34 47,48 29,18 

znehodnotená poľnohospodárska pôda 16,45 43,50 40,05 

nadmerný hluk 13,26 68,97 17,77 

ohrozená príroda (rastliny, ţivočíchy) 12,20 41,64 46,15 

znečistené ovzdušie 11,67 64,72 23,61 

narušený reliéf v dôsledku ťaţby 11,14 58,89 29,97 

znečistené podzemné vody 10,08 45,36 44,56 

znehodnotené kultúrne pamiatky   9,28 64,46 26,26 

  

Väčšina respondentov (59,95 %) z predchádzajúcich uvedených 

problémov v ţivotnom prostredí uviedla, ţe treba predovšetkým riešiť problémy 

týkajúce sa nevhodného skladovania odpadov. Potrebné je riešiť aj poškodené 

lesné porasty podľa 36,87 % respondentov a podľa 30,50 % respondentov 

znečistené povrchové vody. Na celom území CHKO Horná Orava je dôleţité 

sústrediť pozornosť aj na riešenie nasledovných problémov: narušený 

bytový/domový fond (17,51 % respondentov), znehodnotená poľnohospodárska 

pôda (12,20 %), znehodnotené kultúrne pamiatky (8,75 %), ohrozená príroda 

(7,96 %), nadmerný hluk (7,16 %), narušený vzhľad sídla (7,16 %), znečistené 

podzemné vody (6,89 %), narušený reliéf v dôsledku ťaţby (6,37 %) a 

znečistené ovzdušie (6,37 %).  
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Cieľom výskumu bolo zistiť aj názory respondentov na zdroje 

narušovania ţivotného prostredia. Zo štatistického súboru za najvýznamnejšie 

zdroje narušovania ţivotného prostredia označili respondenti na území CHKO 

(tab. 2): nedisciplinovaných občanov (79,31 %), dopravu (46,15 %) a odpadové 

hospodárstvo (44,03 %).  

 

 
Tab. 2:  Najvýznamnejšie zdroje narušovania ţivotného prostredia v obci z pohľadu 

respondentov (v %) 

 

Najvýznamnejšie zdroje narušovania 

životného prostredia 

v obci na území CHKO  

Vyjadrenie respondentov 

áno nie 
neviem 

posúdiť 

nedisciplinovaní občania 79,31 15,92   4,77 

doprava 46,15 23,34 30,50 

odpadové hospodárstvo 44,03 18,83 37,14 

lesohospodársky podnik 16,45 36,07 47,48 

poľnohospodársky podnik 12,20 37,93 49,87 

rekreačné zariadenie   7,16 58,89 33,95 

ťaţobný podnik (lom, baňa)   5,04 61,80 33,16 

vodné hospodárstvo   3,98 50,40 45,62 

priemyselný podnik   3,45 56,76 39,79 

iný zdroj    2,12* 23,87 74,01 

Vysvetlivky: * – drobní podnikatelia 

 

 

V rámci výskumu nás zaujímalo, či okrem negatívnych javov, vedia 

respondenti diferencovať aj pozitívne javy z hľadiska kvality ţivotného 

prostredia. Na základe stupňa významnosti bola zvolená 5-stupňová škála 

moţných odpovedí. Stupeň veľmi významný prisúdili respondenti nasledovným 

prvkom v krajine: dostatku vody pre pitné účely (62,86 %), lesom (59 %) a 

chránenému územiu (29,18 %). Priemerné poradie významnosti na základe 

odpovedí je nasledovné: 1. dostatok vody pre pitné účely, 2. lesy, 3. chránené 

územia, 4. dostatok ornej pôdy, 5. obytné priestory, 6. priestory pre rekreáciu, 7. 

kultúrne pamiatky, 8. nerastné bohatstvo. Poradie je uvedené od najväčšieho 

významu po najmenší význam.  

Na to, aby sa územie rozvíjalo a prosperovalo potrebuje mať dostatok 

aktívnych a ochotných ľudí. Väčšina respondentov (64,72 %) však uviedla, ţe 

len niektorí obyvatelia obce sú aj ochotní zapojiť sa do aktivít (brigády, 

verejno-prospešné práce) zameraných na zlepšovanie stavu ţivotného 

prostredia, väčšine je to ľahostajné. Ochotná zapájať sa do skrášľovania 

prostredia a zlepšovania stavu ţivotného prostredia je 23,08 % obyvateľstva, 

7,43 % je ochotná, ale iní ich aktivitu potláčajú a 4,77 % je voči svojmu okoliu 

ľahostajné.  
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Pre skvalitňovanie ţivotného prostredia sú dôleţité aj vzťahy medzi 

obyvateľmi, ktoré môţu signalizovať určitú úroveň predpokladov pre vzájomnú 

spoluprácu, komunikáciu smerujúcu k skvalitňovaniu ţivota v území. Medzi 

susedmi podľa respondentov prevládajú najmä vzťahy dobré bez zvláštnych 

osobných vzťahov (41,11 %) a vzťahy dobrých známych (31,30 %). 

Respondenti uviedli, ţe sa objavujú medzi susedmi aj vzťahy priateľské aţ 

dôverné (6,63 %), ľahostajné (7,96 %), chladné aţ mierne napäté (6,10 %), 

závisť a občasné zvady (4,77 %) alebo časté zvady, kedy je spolupráca takmer 

nemoţná (2,12 %). 

O dianie a ţivot v obci sa zaujíma 65,52 % respondentov len občas, 

31,03 % uviedlo, ţe sa zaujíma, nezaujíma sa len 3,45 % respondentov. Svoju 

informovanosť zhodnotilo ako dobrú 61,01 % respondentov, ako veľmi dobrú 

7,69 %, nízku 28,91 % a ţiadnu len 2,39 % opýtaných. Najviac informácií 

získavajú najmä z miestneho rozhlasu (78,51 % respondentov), novín (34,48 %) 

a vývesky obecnej tabuli (27,06 %), čo poukazuje na snahu samosprávy 

informovať obyvateľov o dianí v obci. Zdrojom informácií o dianí a ţivote v 

obci sú aj spoluobčania podľa 26,53 % respondentov, škola podľa 5,31 % 

respondentov a rozhlas s televíziou uviedlo ako zdroj informácií 1,59 % 

respondentov. Uvedené údaje poukazujú na celkový nezáujem obyvateľov o 

problémy obce, orientáciu ľudí skôr na súkromné problémy. Môţe to byť 

spôsobené dochádzkou väčšiny obyvateľov za prácou mimo obce.  

Z cieľom zistiť návrhy na zlepšenie ţivotného prostredia bola 

respondentom poloţená otvorená otázka „Aké aktivity by ste navrhovali pre 

zlepšenie stavu ţivotného prostredia vo vašej obci?“ Respondenti (79,5 %) na 

celom území CHKO poukázali na potrebu skvalitniť nakladanie s odpadom s 

dôrazom na rozšírenie separovaného zberu. Pomerne často uvádzali 

dobudovanie kanalizácie (52,7 %), chodníkov a plynofikácie (26,8 %), zvýšenie 

čistoty v okolí obytných domov (22,3 %), častejšiu údrţbu ciest, chodníkov 

(19,89 %) a zvyšovanie environmentálneho povedomia miestneho obyvateľstva 

(17,24 %). Respondenti poukázali aj na potrebu usmerňovať návštevnosť 

územia tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu ţivotného prostredia 

neriadenými skládkami (31,8 %). 

Z hľadiska skvalitnenia ţivotného prostredia v obci je dôleţité, aby 

miestne obyvateľstvo bolo ochotné zapájať sa do aktivít tohto procesu. 

Zaujímalo nás preto, čo sú ochotní urobiť respondenti pre zlepšovanie 

ţivotného prostredia vo svojej obci. Spoločným znakom bola pomerne vysoká 

ochota úsporne zaobchádzať s vodou (96,82 %), triediť domový odpad (95,23 

%) a šetriť elektrickú energiu (92,57 %). Oslovení miestni obyvatelia sú tieţ 

ochotní zatepliť si dom/byt (88,86 %), zmeniť spôsob vykurovania za 

priaznivejší z hľadiska ţivotného prostredia (83,29 %), upozorniť príslušné 

úrady na problémy v ţivotnom prostredí (84,35 %), kupovať ekologické 

výrobky (81,70 %), zúčastniť sa verejno-prospešných prác (77,98 %), chodiť 

pešo alebo jazdiť na bicykli (77,72 %) a pouţívať verejnú dopravu (48,28 %). 

Nízku podporu získalo členstvo v ochranárskej mimovládnej organizácii 

(34,22 %).  



43 

ZÁVER 

 

Pre zabezpečenie starostlivosti o ţivotné prostredie je veľmi dôleţité aj 

socioekonomické hľadisko. Významnú úlohu majú preto štúdie zamerané na 

percepciu ţivotného prostredia jeho obyvateľmi, na postoje a konanie človeka v 

ţivotnom prostredí. Analýzy percepcie získané z dotazníkového prieskumu s 

miestnym obyvateľstvom poukazujú na problémy na území CHKO Horná 

Orava (skladovanie odpadu, znečistená povrchová voda, poškodené lesné 

porasty, doprava, nedisciplinovaní občania) a na riešenia problémov v ţivotnom 

prostredí (skvalitniť nakladanie s odpadom; dobudovať infraštruktúru; zvyšovať 

environmentálne povedomie obyvateľov; systematicky uskutočňovať 

uvedomelú ochranu a tvorbu ţivotného prostredia a jeho zloţiek v 

kaţdodennom ţivote; uskutočňovať aktivity, ktoré zabezpečia systém 

udrţateľnej ochrany ţivotného prostredia, minimalizujú znečistenie a 

degradáciu ţivotného prostredia; vytvárať podmienky pre aktívnejšiu účasť 

miestneho obyvateľstva na riešení problémov ţivotného prostredia). Prioritou v 

environmentálnej oblasti udrţateľného rozvoja na území CHKO Horná Orava 

by malo byť zachovanie a podpora biodiverzity, zabezpečenie územného 

systému ekologickej stability krajiny, minimalizácia negatívnych vplyvov na 

ţivotné prostredie, ochrana a racionálne vyuţívanie prírodných zdrojov. 
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