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Abstract: Social networks as form of social capital in the High Tatra region in the 

context of the Tatra National Park natural resource use. The article focuses on how 

natural resources are being used in the High Tatra region in context to local social 

capital – its cognitive (level of trust) and structural forms (social networks). The 

emphasis is on what role these play in helping local stakeholders perform collectively in 

order to use natural resources of the study area more effectively. Semi-structured 

interviews were undertaken with non-state and state actors (stakeholders) that are 

relevant for the research topic and the study area. 
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ÚVOD 

 

Ľudstvo dnes vynakladá veľké úsilie na hľadanie riešení, ako predísť 

environmentálnym hrozbám alebo ako zaobchádzať so vzniknutými 

environmentálnymi problémami. Jedným z takýchto problémov je aj súčasný 

neudržateľný spôsob a miera využívania prírodných zdrojov. V prípade 

zabezpečenia udržateľnosti chránených území je veľmi dôležité dôsledne 

diskutovať a riešiť strety záujmov ochrany prírody a ekonomického rozvoja 

územia so všetkými zainteresovanými subjektmi. K riešeniu tejto problematiky 

inovatívne pristupuje aj koncepcia spoločenského kapitálu, ktorá sa môže stať 

kľúčom k objasneniu súvislostí medzi spoločným (kolektívnym) riešením 

environmentálnych problémov a inštitútov (režimov), ktoré regulujú kolektívne 

aktivity a zabezpečujú efektívne a udržateľné využívanie prírodných zdrojov.  

Ak vychádzame z predpokladu, že ekonomické a politické konanie 

ľudskej spoločnosti (alebo istej skupiny v rámci nej) závisia v prvom rade od 

toho, akým spôsobom sa jej členovia postavia k problému, ktorý si vyžaduje 

kolektívnu spoluprácu a participáciu všetkých dotknutých subjektov, tak potom 

úspešnosť alebo zlyhanie tejto skupiny ovplyvňuje súbor faktorov, ktorý 

Ostrom a Ahn (2001) chápu ako spoločenský kapitál. Vyjadrené inými slovami 
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– spoločenský kapitál pomáha objasniť, akú úlohu zohráva spolupôsobenie 

kultúrnych, sociálnych a inštitucionálnych aspektov ľudskej spoločnosti pri 

prekonávaní problémov, ktoré si vyžadujú vysokú mieru participácie a 

kolektívny prístup.  

Spoločenský kapitál ako predpoklad pre kolektívne konanie je založený v 

prvom rade na vzájomnej dôvere medzi členmi istej spoločnosti – napr. 

komunity, ktorá ním disponuje (Woolcock, Narayan 2000; Krishna, Shrader 

1999). Spoločenský kapitál komunity narastá ak jej jednotliví členovia 

navzájom konajú dôveryhodne a sú pospájaní vzájomnými vzťahmi do 

spoločenských sietí na základe inštitúcií alebo noriem, ktoré opätovne 

podporujú vzájomnú dôveru a sú predpokladom na zapájanie sa do kolektívnych 

aktivít (Adler, Kwon 2002).  

V tomto článku sa pod „inštitúciami“ rozumie súbor pravidiel, ktoré si 

môžu neštátni aktéri (občianske združenia, samosprávy, spoločnosti, asociácie, 

únie alebo aj jednotlivci) vytvárať v rámci formálne platného systému právnych 

predpisov a regulatív. Tieto inštitúcie – tzv. „zaužívané“ pravidlá, sú teda 

vytvárané a aplikované neštátnymi aktérmi (skupinami alebo jednotlivcami) na 

organizáciu opakovaných aktivít, ktorých výstupy v konečnom dôsledku 

ovplyvňujú aj aktérov samotných (Ostrom 1992).  

Spoločenský kapitál pre členov takejto spoločenskej siete môže priniesť v 

istom časovom horizonte kolektívne ale aj individuálne výhody (napríklad lepší 

prístup k informáciám, efektívnejší prístup k zdrojom, k účasti na 

rozhodovacích procesoch, finančný zisk, posilnenie prvkov podporujúcich 

solidaritu, a pod.), ale zároveň môže pozitívne vplývať aj za hranice 

spoločenskej siete a byť verejným prínosom (Inkpen, Tsang 2005).  

Študovaným územím v tomto článku je región Vysokých Tatier, kde 

prevládala orientácia na cestovný ruch, kúpeľníctvo a lesné hospodárstvo ešte 

pred r. 1949, kedy bola podstatná časť územia, taká ako ho poznáme dnes, 

vyhlásená za Tatranský národný park (TANAP). Neskôr toto územie získalo 

titul biosférickej rezervácie, keď sa v roku 1993 zapojil TANAP spolu s 

poľským Tatranským národným parkom (TPN) do UNESCO Programu Človek 

a biosféra. Tieto záväzky majú však isté nároky na spôsob využívania územia – 

čo je často ohniskom konfliktu medzi rozvojom ekonomických aktivít a 

ochranou prírody (Švajda 2008; Vološčuk 2011). Aj keď je úloha štátu pri 

facilitácii strategického plánovania a udržateľného rozvoja dôležitá a 

nezanedbateľná, často vôbec nie je prítomná alebo jej nedostatočné a 

neefektívne uplatnenie iba v slabej miere podporuje participáciu dotknutých 

subjektov pri riešení environmentálnych problémov (Adger 2003).  

Cieľom tohto článku je analyzovať, synteticky spracovať, interpretovať a 

zhodnotiť formy spoločenského kapitálu neštátnych zainteresovaných 

subjektov, a tak identifikovať a analyzovať existujúce spoločenské siete (Reed 

et al. 2009) a úroveň vzájomnej dôvery v týchto sieťach v regióne Vysoké 

Tatry. Dôraz sa kladie na spôsob, akým spoločenské siete využívajú prírodné 

zdroje v katastrálnom území mesta Vysoké Tatry. 
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METODIKA 

 

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa bol výskum rozdelený do teoretickej 

časti (marec – máj 2011), ktorej výsledkom bolo zostavenie osnovy a otázok pre 

polo-štruktúrovaný rozhovor (Prokša et al. 2008; Bernard, Ryan 2010). 

Ťažiskom praktickej časti bol terénny výskum a zrealizovanie polo-

štruktúrovaných rozhovorov s predstaviteľmi neštátnych aktérov, pôsobiacich v 

záujmovom území v širokom spektre oblastí (Príloha 1). Oslovených bolo 21 

aktérov, s rozhovorom súhlasilo a zrealizovalo sa 13 rozhovorov. Rozhovory 

boli vykonávané v mesiacoch jún – október 2011, kedy boli súčasne získané aj 

ďalšie podklady a materiál pre fotodokumentáciu.  

Z trinástich respondentov traja zastupovali združenia neštátnych 

vlastníkov pozemkov (spoločenstvá vlastníkov lesa) a sedem respondentov boli 

mimovládne združenia alebo organizácie, pôsobiace v študovanom území v 

oblastiach ako: ochrana prírody, regionálny rozvoj, rozvoj turistického ruchu a 

tzv. mäkkej turistiky, budovanie kapacít, environmentálna výchova, udržateľné 

hospodárenie na lesnej pôde, cezhraničná spolupráca, podpora občianskej 

demokracie a pod. Z dôvodu získania komplexnejšieho pohľadu na riešenú 

tému výskumu sa zrealizovali rozhovory aj s dvoma štátnymi aktérmi 

pôsobiacimi v ochrane prírody v Biosférickej rezervácii Tatry – na Slovensku a 

v Poľsku a oslovená bola aj samospráva Vysokých Tatier. 

Dôležitú a podstatnú časť získaných informácií tvorili kvalitatívne 

informácie, ktoré slúžili ako vstupy pre analýzu zainteresovaných aktérov 

pomocou spoločenských sietí (Reed et al. 2009). Získané kvantitatívne 

informácie sa vyhodnotili pomocou programu Microsoft Excel a tvorili podklad 

na interpretáciu úrovne vzájomnej dôvery v rámci spoločenskej siete 

(Woolcock, Narayan 2000). Posledným krokom bola syntéza a vyhodnotenie 

foriem spoločenského kapitálu a ich prínos pre efektívne využívanie prírodných 

zdrojov v riešenom území. 

 

 

VÝSLEDKY 

 

Celkove bolo respondentom položených v rámci polo-štruktúrovaného 

rozhovoru 10 otázok (Príloha 1). Odpovede respondentov k otázke č. 4: 
„Spolupracujete aj s nejakými inými organizáciami alebo združeniami? Ak áno, 

v akej oblasti, za akým účelom? Ktorá spolupráca je pre Váš odbor/organizáciu 

najdôležitejšia, najkľúčovejšia?“ boli kľúčové k analýze a zaradení aktérov do 

spoločenských sietí, ako jednej z foriem štrukturálneho spoločenského kapitálu 

(Woolcock, Narayan 2000). Článok kladie dôraz na spoločenský kapitál ako 

pozitívny aspekt vytvárania vzájomných vzťahov a spolupráce medzi 

zainteresovanými subjektmi. Preto je aj interpretácia spoločenských sietí 

zameraná najmä na silné a pozitívne väzby medzi aktérmi v sieťach. Po 
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vykonaní analýzy a interpretácie aktérov boli informácie syntetizované do 

spoločenských sietí tak, ako ich znázorňuje tab. 1.  

 
Tab.1: Aktuálne spoločenské siete v študovanom území a ich charakteristiky 

 

Spoločenská sieť „A“ – „Udržateľný rozvoj a ochrana prírody“  

Aktéri v sieti A-projekt, Lesoochranárske združenie VLK, Správa TANAP, 

neštátni vlastníci pozemkov 

Záujmy  Udržateľný rozvoj, ochrana a starostlivosť o prírodu a krajinu 

Aktivity Vedenie projektov podporujúcich zvýšenie participácie v 

rozhodovacích procesoch a strategickom plánovaní, projekty 

zamerané na udržateľné formy turizmu, na budovanie kapacít, 

miestnych akčných skupín, regionálnych rozvojových agentúr, 

rozvoj vidieka a partnerstiev zameraných aj na obnovu prírody, 

hospodárenia v lesoch či environmentálnu výchovu 

Spôsob 

využívania 

zdrojov v NP 

Organizácie ako také nevyužívajú prírodné zdroje, ale svojimi 

aktivitami ovplyvňujú rozhodovacie procesy, alebo propagujú 

alternatívu k súčasným trendom rozvoja cestovného ruchu v 

študovanom území (napr. náučný chodník Rakytovské plieska) 

Spoločenská sieť „B“ – „Rozvoj cestovného ruchu“  

Aktéri v sieti Združenie pre rozvoj cestovného ruchu Vysoké Tatry (združuje 

cca. 120 miestnych členov – podnikateľov v oblasti cestovného 

ruchu), mesto Vysoké Tatry, Horská záchranná služba, Správa 

TANAP, Štátne lesy TANAP, Slovenská agentúra pre rozvoj 

cestovného ruchu 

Záujmy  Rozvoj cestovného ruchu, zvyšovanie štandardu poskytovaných 

služieb na území mesta Vysoké Tatry a propagácia informácií v 

rámci spoločenskej siete, a aj mimo nej, reinvestovanie 

mestských daní do rozvoja cestovného ruchu v meste 

Aktivity Propagácia informácií v rámci spoločenskej siete a aj mimo nej 

(pre verejnosť), týkajúcich sa turistických produktov a cien, 

spoločná príprava spoločenských podujatí pre miestnych 

obyvateľov a návštevníkov, propagácia aj jednotlivých členov 

Združenia alebo spoločenskej siete, zapájanie sa do riadenia 

samosprávy prostredníctvom zmluvy s mestom Vysoké Tatry 

Spôsob 

využívania 

zdrojov v NP 

Združenie cestovného ruchu spolu s mestom Vysoké Tatry sa 

snažia v maximálnej miere vyťažiť kapacity, ktoré študované 

územie a infraštruktúra v ňom poskytuje na realizáciu rôznych 

foriem cestovného ruchu počas zimnej a letnej sezóny. To však 

môže mať často nepriaznivý dopad aj na územia, ktoré susedia so 

zónami určenými na rozvoj ekonomických aktivít (napr. vysoká 

náročnosť rekreačných a športových zariadení na vodné zdroje, 

ktoré sú obmedzené, tlaky na rozširovanie zastavaného územia na 

úkor chráneného územia v TANAP-e) 
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Spoločenská sieť „C“ – „Regionálny rozvoj a cezhraničná spolupráca“ 

Aktéri v sieti Tatravia – Regionálna rozvojová agentúra, mesto Vysoké Tatry, 

Región Tatry, Združenie pre rozvoj cestovného ruchu Vysoké 

Tatry, ostatné samosprávy v rámci združenia Euroregión Tatry – 

taktiež Poľská republika – priľahlé miestne samosprávy 

Záujmy  Budovanie partnerstiev a spolupráce za účelom podporiť 

ekonomický a kultúrny rozvoj v prihraničných oblastiach na 

úrovni samospráv 

Aktivity Riešenie projektov a zabezpečovanie iných aktivít podporujúcich 

ekonomických a kultúrny rozvoj v samosprávach 

spolupracujúcich s mestami a obcami poľských prihraničných 

oblastí 

Spôsob 

využívania 

zdrojov v NP 

Keďže TANAP navštívi ročne až 5 miliónov návštevníkov, 

cestovný ruch do značnej miery zvyšuje nároky na ekosystémové 

funkcie v študovanom území. S rastúcim počtom návštevníkov sa 

evidujú snahy podnikateľov rozširovať kapacity rekreačných a 

športových (napr. lanovky, zjazdovky) zariadení, a taktiež sa 

zvyšujú nároky na infraštruktúru. Obyvatelia mesta Vysoké Tatry 

v súčasnosti trpia klesajúcou demografickou krivkou. 

Spoločenská sieť „D“ – „neštátni vlastníci pozemkov“ 

Aktéri v sieti Jednotliví neštátni vlastníci lesa (pozemkové spoločenstvá) majú 

prepojenie na Úniu regionálnych združení vlastníkov neštátnych 

lesov Slovenska, na lokálnej úrovni spolupracujú najmä so 

Správou TANAP-u a s miestnymi samosprávami, Štátne lesy 

TANAP 

Záujmy  Podpora konkurencieschopnosti a udržateľnosti v sektore 

neštátneho lesného hospodárstva, vytvorenie legislatívnych 

finančných mechanizmov pre nahradenie ujmy vzniknutej pri 

prírodnej pohrome alebo v dôsledku obmedzenia vlastníckych 

práv 

Aktivity Vytváranie spoločenskej siete za účelom posilniť postavenie 

pozemkových spoločenstiev, informačný servis a poradenstvo, 

spravovanie spoločného majetku, činnosti súvisiace s pestovaním, 

ochranou a ťažbou lesných porastov, obchodná činnosť a výkon 

práva poľovníctva. 

Spôsob 

využívania 

zdrojov v NP 

Ide predovšetkým o využívanie lesných zdrojov, no kvôli 

klesajúcim príjmom z ťažby dreva v súvislosti s kôrovcovou 

kalamitou a v snahe zachovať lesy s vysokým stupňom ochrany 

(4. a 5. stupeň) sa združenia orientujú aj na prenájom 

nehnuteľností, chov hospodárskych zvierat a poľnohospodársku 

prvovýrobu, výrobu biopalív a pod. 

 

Pri charakterizovaní kognitívneho spoločenského kapitálu (Woolcock, 

Narayan 2000) sa ako dominantný ukazovateľ sleduje úroveň vzájomnej dôvery 

v spoločenských sieťach. Z odpovedí na otázku č. 5 „Ako by ste zhodnotili 

úroveň vzájomnej dôvery v pracovných vzťahoch medzi Vašou organizáciou a 

organizáciami, s ktorými spolupracujete (predošlá otázka sa týkala organizácií, 

s ktorými respondent najviac spolupracuje)?“ sme zistili, že vysoká úroveň 
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vzájomnej dôvery dosahuje vysoké hodnoty vo všetkých spoločenských 

sieťach, kde dominujú neštátni aktéri. Ako sa respondenti sami vyjadrili, 

vzájomná dôvera je kľúčová pri budovaní spoločenského kapitálu, a teda je aj 

predpokladom pre participáciu verejnosti. To vedie ku kolektívnemu konaniu na 

základe neformálnych pravidiel v spoločenských sieťach. 

Pre porovnanie uvádzame v grafe (obr. 1) aj hodnotu dôvery tak, ako ju 

vnímajú štátni aktéri v rámci spolupráce s neštátnymi aktérmi, alebo v rámci 

vzájomnej spolupráce medzi štátnymi aktérmi. 

 
Obr. 1: Priemerná hodnota úrovne vzájomnej dôvery v spoločenskej sieti 

 
 

DISKUSIA 

 

Všetci respondenti uviedli dôveru ako základný predpoklad pre 

participáciu v rôznych činnostiach a projektoch, ktoré si vyžadujú kolektívny 

prístup, dokonca aj štátni aktéri. Títo však pri charakteristike vlastných 

pracovných vzťahov uviedli len možnosť „priemerná“ úroveň vzájomnej dôvery 

(obr. 1). Je to z toho dôvodu, že vzájomnú dôveru v pracovných vzťahoch 

naštrbuje konfliktná atmosféra, ktorá vzniká zo stretov záujmov ochrany prírody 

a rozvoja cestovného ruchu a hospodárenia na lesnej pôde. Hlavnou príčinou je 

to, že súčasne platná legislatívna nedostatočne rieši kompetenčné vzťahy 

jednotlivých štátnych aktérov v oblasti ochrany prírody a manažmentu v 

TANAP-e. Tento nepriaznivý stav oslabuje aj cezhraničnú spoluprácu štátnych 

subjektov so spoločným záujmom (ochrana prírody a starostlivosť o ňu), kde 

bola úroveň dôvery rovnako označená ako „priemerná“. Pre porovnanie 

spomenieme, že vedecká literatúra publikovaná k problematike Tatier 

poukazuje na to, že táto situácia ostáva neriešená už v dlhodobom horizonte 

(Huba 2005, Khoroshev et al. 2009). 

Po ukončení tohto pilotného prieskumu by bolo vhodné pokračovať v 

budúcnosti analýzou percepcie vzájomnej „dôveryhodnosti“ jednotlivých 

aktérov a zmapovať spoločenské siete a zainteresovaných aktérov v nich (Haas, 

Weber 2007 in Haas et al. 2011). Významným prínosom v budúcom výskume 

zameranom na spoločenský kapitál by taktiež mohla byť hlbšia analýza 

zameraná na inštitucionálny aspekt fungovania spoločenských sietí (Ostrom 

1992).  
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ZÁVER 

 

Cieľom tohto článku bolo skúmať a zhodnotiť súčasné formy 

spoločenského kapitálu neštátnych zainteresovaných subjektov, aktérov (úroveň 

vzájomnej dôvery, charakteristika spoločenských sietí) v regióne Vysoké Tatry, 

s dôrazom na ich spôsob využívania prírodných zdrojov v katastrálnom území 

mesta Vysoké Tatry.  

Ako je zrejmé z dosiahnutých výsledkov každá z uvedených 

spoločenských sietí svojím fungovaním do istej miery ovplyvňuje využívanie 

zdrojov v národom parku, pričom prevládajú aktivity spojené najmä s ochranou 

prírody, rozvojom cestovného ruchu a v menšej miere s lesným hospodárstvom. 

Na základe odpovedí môžeme potvrdiť, že činnosť a organizovanie sa 

jednotlivých neštátnych aktérov v spoločenskej skupine A, sa začala 

spontánnym rozhodnutím miestnych obyvateľov v regióne, a zároveň ako 

odpoveď na dianie v záujmovom území a motiváciou niečo zmeniť. Títo aktéri 

sa snažia zasiahnuť do rozhodovacích procesov, týkajúcich sa rozvoja regiónu a 

spôsobu, akým sú využívané prírodne zdroje. Vzájomná spolupráca v 

spoločenskej sieti formou rôznych projektov im to umožňuje. Výhodou 

udržiavania kontaktov a spolupráce v spoločenskej sieti je aj prístup k 

informáciám, snaha informovať miestnych obyvateľov o dianí v regióne a 

podporovať ich, aby sa zúčastňovali na rozhodovacích procesoch a nebáli sa 

vyjadriť verejne svoj názor. Taktiež môžeme povedať, že títo aktéri akoby 

vykonávali funkcie, ktoré pôvodne boli zabezpečované aktérmi zo štátnej 

správy, ale z nedostatku ľudských a finančných zdrojov, túto činnosť za ňu 

vykonávajú dobrovoľnícke skupiny. Aktéri v tejto skupine sa pričinili aj o 

vytvorenie štruktúr, ako je Vidiecky parlament, miestne akčné skupiny a 

komunitné nadácie, či Národná sieť rozvoja vidieka. 

Druhou spoločenskou skupinou je skupina „B – Rozvoj cestovného 

ruchu“. V tejto skupine mesto Vysoké Tatry veľmi úzko spolupracuje s 

ostatnými subjektmi prostredníctvom Združenia cestovného ruchu Vysoké 

Tatry (ZCR), a ich spolupráca je zmluvne zabezpečená tak, že ZCR rieši spôsob 

investície časti mestských daní do cestovného ruchu v samospráve, spolupracuje 

s oddeleniami mesta (napr. oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu) a 

navrhuje koncepciu ďalšieho rozvoja v študovanom území v prospech svojich 

členov a v prospech samosprávy. Momentálne ZCR presadzuje názory svojich 

vyše 120 podnikateľov ponúkajúcich rôzne služby v oblasti cestovného ruchu 

(na základe členského poplatku), v rozhodovacích procesoch. V minulosti boli 

jeho členmi aj štátni aktéri v oblasti ochrany prírody, no ako bolo uvedené už 

vyššie jedným z respondentov, zrejme pre nedostatok finančných prostriedkov, 

si už členstvo nepredĺžili. Keďže ochrana prírody bola pri rozhovoroch často 

vnímaná ako limitujúci faktor pre rozvoj aktivít tejto spoločenskej skupiny, 

môžeme predpokladať, že tieto strety záujmov sa odzrkadľujú aj v usporiadaní 

spoločenských sietí.  
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Spoločenská skupina „C – Regionálny rozvoj a cezhraničná spolupráca“ 

je momentálne veľmi aktívna v oblasti podpory rozvoja a zachovania miestnej 

kultúrnej rozmanitosti, tradícií, ekonomického rozvoja, propagácie Vysokých 

Tatier pre cestovný ruch a vzdelávania miestnych obyvateľov na základe 

cezhraničnej spolupráce miestnych samospráv ležiacich v pohraničnej oblasti, 

ktoré sa takto snažia minimalizovať negatívny vplyv územnej marginality. 

Rôzne neštátne a súkromné subjekty sa tak môžu uchádzať o projekty v už 

spomenutých oblastiach, ktoré členovia tejto siete pomáhajú koordinovať. 

Keďže biosférická rezervácia je cezhraničné chránené územie, aktivity 

zamerané na ochranu prírody a manažmentové opatrenia by mali byť 

zharmonizované tak, aby sa zabezpečili priority a ciele, pre ktoré bolo chránené 

územie vytvorené. V tejto oblasti je spolupráca nevyhnutná, no v realite takmer 

absentuje pre nedostatočné finančné a ľudské zdroje v oblasti ochrany prírody, 

ako aj z dôvodov uvedených už vyššie v kapitole „Diskusia“.  

Poslednou spoločenskou sieťou, ktorú sme analyzovali, je sieť „D“ 

zastúpená združeniami neštátnych vlastníkov lesných pozemkov. Tieto 

združenia si vo svojej dlhej histórii fungovania zabezpečili účinné mechanizmy, 

ktorými podporujú aktivitu svojich členov, aby sa podieľali na spoločných 

činnostiach združenia, ktoré prináša zisky všetkým členom – „podielnikom“. 

Združenia sa združujú do väčších organizácií – napr. Únia regionálnych 

združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska – za účelom presadiť svoje 

požiadavky do legislatívnych štruktúr, nakoľko sú nedostatočne kompenzované 

za škody, ktoré vznikajú pri dodržovaní platných zákonov (najmä z. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v neskorších zneniach). 

Na základe výsledkov získaných počas terénneho výskumu môžeme 

potvrdiť vstupnú hypotézu, že vzájomná dôvera je predpokladom pre 

participáciu verejnosti. To vedie ku kolektívnemu konaniu na základe 

neformálnych pravidiel v spoločenských sieťach, ktorých cieľom je 

efektívnejšie využívať prírodné zdroje dostupné v študovanom území alebo 

ovplyvniť rozhodovacie procesy týkajúce sa miery a spôsobu využívania 

prírodných zdrojov v študovanom území. Pekných príkladov, potvrdzujúcich 

túto hypotézu, je viacero. Môžeme spomenúť napríklad projekt DANCEE 

„Participatívny a trvalo udržateľný manažment TANAP-u“ (riešený v r. 2002 až 

2004), v rámci ktorého bolo zorganizovaných niekoľko verejných stretnutí, 

ktorých cieľom bolo podporiť účasť verejnosti v starostlivosti o TANAP a 

pretavenie pripomienok verejnosti do záverečného dokumentu Koncepcia 

starostlivosti o TANAP. Z tých súčasných aktivít spomenieme napr. miestnu 

aktivitu, ktorá je skĺbením turistického produktu so vzdelávacím charakterom. 

Poskytuje možnosť návštevníkom nahliadnuť do často medializovanej 

problematiky hospodárenia v lesoch v Tatranskom regióne. Tento projekt 

náučného chodníka „Rakytovské plieska“ (do ktorého sa zapojili neštátni 

vlastníci lesa, mimovládne organizácie A-projekt a Ekopolis a Národné lesnícke 

centrum Zvolen) ponúka verejnosti možnosť vytvoriť si vlastný názor a 

nevšedný zážitok. 
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Príloha 1: Otázky polo-štrukturovaného rozhovoru (základná osnova). 

1. Aké je poslanie Vášho združenia/organizácie a akú pozíciu v ňom zastávate? 

2.  Spolupodieľa sa Vaše združenie/organizácia nejakým spôsobom na rozvoji a 

obnove TANAP-u, napríklad v súvislosti s kalamitou r. 2004 (resp. v Biosférickej 

rezervácii Tatry)? Ak áno mohli by ste prosím uviesť aj príklady? 

3. Môže si Vaše združenie/organizácia stanoviť vlastné pravidlá rozhodovania, 

spravovania a koordinácie aktivít v rámci svojej činnosti? 

4. Spolupracujete aj s nejakými inými organizáciami alebo združeniami? Ak áno v akej 

oblasti, za akým účelom? Ktorá spolupráca je pre Vaše združenie najdôležitejšia, 

najkľúčovejšia?  

5. Ostaňme ešte pri organizáciách, s ktorými Vaše združenie/organizácia spolupracuje. 

Ako by ste zhodnotili úroveň vzájomnej dôvery v pracovných vzťahoch medzi 

Vašou organizáciou a organizáciami, s ktorými spolupracujete? 

a) Väčšinou si v pracovných vzťahoch vzájomne dôverujeme 

b) Úroveň vzájomnej dôvery je približne polovičná/priemerná 

c) Úroveň vzájomnej dôvery je veľmi nízka, takmer žiadna  

6. Poskytuje členstvo vo Vašom združení/organizácii, alebo participácia vo Vašej 

organizácii aj nejaké výhody jednotlivcom, alebo kolektívne výhody?  

7. Ako by ste zhodnotili/odhadli množstvo konfliktov a nedorozumení vo Vašom 

združení/organizácii, v porovnaní s inými združeniami/organizáciami rovnakého 

druhu alebo zamerania ako je to Vaše? Je ich  

a) Viac 

b) Menej 

c) Približne rovnako 

d) Nemáme závažné konflikty alebo nedorozumenia 

8. Akým spôsobom môžu jednotlivci – členovia Vášho združenia/organizácie 

zasahovať do rozhodovacích procesov a ovplyvňovať prijímanie kolektívnych 

(spoločných) rozhodnutí? 

9. Využívajú Vaši členovia možnosť vstupovať do rozhodovacích procesov: 

a) Často 

b) Zriedka 

c) Vôbec (ak respondent uvedie túto možnosť – dopýtať 

sa prečo – nedôvera, strach, nevedomosť, a i.)  

10. Realizuje Vaše združenie/organizácia alebo sa spolupodieľa na aktivitách, ktorými 

ovplyvňuje smerovanie:  

a) lesného hospodárstva v TANAP-e, resp. v Biosférickej rezervácii Tatry 

b) ochranu prírody v TANAP-e, resp. v Biosférickej rezervácii Tatry 

c) rozvoja cestovného ruchu v TANAP-e, resp. v Biosférickej rezervácii Tatry  

(ak respondent odpovie áno v a) b) c) – dopýtať sa na konkrétne príklady) 


