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Abstract: Factors influencing the quality of life in municipalities of National 
Park Veľká Fatra from the inhabitants´ perspective 

The article is focused on topic of quality of life, particularly on the subjective 
dimension of this concept, as it has recently become the subject of political and 
social interests. The aim of the research was to evaluate the perception of 
selected factors affecting the quality of life by inhabitants living in municipalities of 
National Park Veľká Fatra through the questionnaire inquiry. Exploration among 
212 inhabitants of national park, where particular human activites are forbidden, 
approved the significance to address the qualitative dimension of quality of life as 
it provides valuable data. Such approach has the potential to convergence two 
contradictory fields, the nature protection and the life quality of inhabitants living 
in the protected areas (or in adjacent places).  
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ÚVOD  

Záujem o kvalitu života (KŽ) je charakteristický pre súčasnú spoločnosť. 
Dôvodom je „paradox blahobytu“ moderných spoločností, kde pozornosť 
vzrástla s technologickým pokrokom a zvyšovaním ziskov. Ľudia v rozvinutých 
krajinách si uvedomili, že KŽ nie je nevyhnutne funkciou materiálneho 
bohatstva (PACIONE 2003). Orientácia spoločnosti na blahobyt, zisk a konzumný 
spôsob života je mnohými odborníkmi vnímaná ako jednostranná. Do popredia 
sa, popri záujme o skúmanie nemateriálnych hodnôt, dostal aj výskum kvality 
života (KŽ) (IRA & MURGAŠ 2008). Centrom tohto rozvíjajúceho sa záujmu je 
skúmanie vzťahov medzi ľuďmi a ich každodenným prostredím (PACIONE 2003).  

Z tohto dôvodu sa otázka zlepšenia a starostlivosti o KŽ ľudí žijúcich v rámci 
únosnej kapacity prostredia, bez toho, aby bol ohrozený budúci ľudský, 
ekonomický a ekologický kapitál, stala v súčasnosti jedným z najvýznamnejších 
politických a spoločenských problémov (MALKINA-PYKH & PYKH 2008).  
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KŽ je zložitý a veľmi široký pojem, ťažko uchopiteľný pre svoju 
multidimenzionálnosť a komplexnosť. Dotýka sa pochopenia ľudskej existencie, 
zmyslu života, hľadá kľúčové faktory bytia a pochopenia samého seba, ale 
skúma aj environmentálne, ekonomické, sociálne, kultúrne, psychologické, 
duchovné a ďalšie podmienky pre zdravý a šťastný život (IRA & MURGAŠ 2008).  

Podľa SHOOKNERA (1997) predstavuje KŽ produkt vzájomného pôsobenia 
sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok, ktoré 
vplývajú na ľudský rozvoj a rozvoj spoločnosti. SZALAI (1980) hovorí na jednej 
strane,  o vonkajších/objektívnych podmienkach a faktoroch, na strane druhej o 
vnútornom/subjektívnom vnímaní a hodnotení týchto podmienok, ako aj 
hodnotení seba samých, čo podmieňuje dobrú, v konečnom dôsledku 
uspokojivú úroveň života, stav individuálnej/osobnej existencie, zdravie, 
pohodu, spokojnosť so spôsobom života a pod.  

Z uvedených, ale aj ďalších definícií vyplýva, že KŽ zahŕňa v sebe jednak 
objektívnu (meranú prostredníctvom sociálnych a ekonomických indikátorov) a 
subjektívnu stránku, ktoré sa navzájom dopĺňajú a len spolu tvoria KŽ 
(MILOTOVÁ 2008). 

V začiatkoch merania KŽ bola väčšina sociálnych indikátorov založená na 
národných štatistikách, ktoré sa riadili objektívnymi environmentálnymi 
podmienkami pre život. Následne prílišný dôraz na objektívne hľadisko viedol k 
zanedbaniu jej subjektívnej stránky (CONSTANZA et al. 2007). Z tohto dôvodu 
LEE (2008) navrhol, že „kvalita“ musí byť subjektívna, a preto uvádza, že 
najvhodnejšia metóda skúmania KŽ je v priamom pýtaní sa ľudí na ich pocity, 
ktoré sa týkajú ich života.  

Cieľom príspevku je teda zhodnotiť percepciu vybraných faktorov, 
ovplyvňujúcich kvalitu života obyvateľov v obciach Národného parku (NP) Veľká 
Fatra na základe dotazníkového prieskumu, ktorý sa realizoval medzi 212 
respondentmi.  
 
 

CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA 

Podľa BISHOPA et al. (1995) chránené územia (CHÚ), ktorých dôležitosť bola 
potvrdená na mnohých medzinárodných podujatiach a v rôznych správach o 
životnom prostredí, vo významnej miere prispievajú ku kvalite života ľudí. CHÚ 
okrem plnenia rôznorodých funkcií (MOSE & WEIXLBAUMER 2007; LEROUX et al. 
2010) sú taktiež zdrojom inšpirácie, liekom proti stresu, priestorom pre zábavu, 
zdrojom mentálnej, fyzickej a duchovnej regenerácie a miestom pre 
porozumenie a vzdelávanie (BISHOP et al. 1995). Z tohto dôvodu bolo za 
modelové územie zvolené vlastné územie NP Veľká Fatra.  

NP Veľká Fatra sa rozprestiera v severozápadnej časti stredného Slovenska 
v okresoch Martin, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Ružomberok a Dolný 
Kubín. Do vlastného územia NP zasahujú katastrálne územia 15 obcí: 
Mošovce, Rakša, Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Turčianske 
Jaseno, Dolný Harmanec, Turecká, Staré Hory, Motyčky, Liptovská Osada, 
Liptovské Revúce, Ľubochňa, Ružomberok (Nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 140 z 27. marca. 2002). Počet obyvateľov v týchto obciach dosiahol 
k 31.12.2010 40 025 (ŠÚ SR 2010).  
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Pohorie Veľká Fatra bolo vyhlásené za CHKO v roku 1973 kvôli unikátnym 
prírodným hodnotám a zachovalosti územia. V roku 2002 bola CHKO 
prekategorizovaná na NP Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 140 z 27. 
marca 2002. Rozloha vlastného územia NP Veľká Fatra dosahuje 40 371 ha a 
ochranné pásmo NP sa rozprestiera na rozlohe 26 132 ha. Po vstupe 
Slovenska do Európskej únie bola Veľká Fatra zaradená do európskej sústavy 
chránených území NATURA 2000 ako územie európskeho významu a 
chránené vtáčie územie. Veľká Fatra je vďaka bohatým zásobám vody od roku 
1987 vyhlásená aj za chránenú vodohospodársku oblasť (www.sopsr.sk, 2012). 

Územie bolo v minulosti hospodársky využívané lesným hospodárstvom, 
poľnohospodárstvom a ťažbou nerastných surovín (VESTENICKÝ & VOLOŠČUK 
1986). Už v stredoveku obyvatelia z okolia využívali územia vo vyšších 
nadmorských výškach ako pasienky a lúky, ktoré získavali klčovaním a 
vypaľovaním. Chov oviec a dobytka následne viedol k výraznému zníženiu 
hornej hranice lesa (AMBRÓZ et al. 2009). Neskôr sa územie NP začalo využívať 
za účelom rozvoja cestovného ruchu a turistiky (VESTENICKÝ & VOLOŠČUK 1986), 
ktorý sa v súčasnosti považuje za jeden z nepriaznivých vplyvov človeka na 
biotické a abiotické zložky NP (AMBRÓZ et al. 2009). 

 
 

METODIKA 

Pre účely výskumu bola zvolená metóda dotazníka, ktorá sa využíva najmä na 
hromadné a pomerne rýchle zisťovanie informácií o poznatkoch, názoroch 
alebo postojoch opytovaných osôb k aktuálnej skutočnosti (PROKŠA et al. 2008). 
Aplikácia dotazníka spočíva v získavaní informácií od respondentov, a to 
najčastejšie písomným spôsobom, prostredníctvom otázok, ktoré sú v tlačenej 
podobe obsahom dotazníkového formulára (ONDREJKOVIČ 2005). Dotazník 
predkladaný respondentom bol vypracovaný na základe existujúcich štúdií 
(koncentrujúcich sa na podobnú oblasť výskumu: napr. HUBA & IRA 2000; IRA et 
al. 2008; CHRENŠČOVÁ 2011), rôznych publikácií a dokumentov týkajúcich sa NP 
Veľká Fatra. Odpovede, zachytávajúce subjektívne názory obyvateľov, boli 
následne vyhodnotené kvantitatívne v podobe absolútnej početnosti. 
 
 

VÝSLEDKY  

Dotazníkový prieskum sa uskutočnil v roku 2011 vo všetkých pätnástich 
obciach záujmového územia. Výskumnú vzorku tvorilo 212 náhodne oslovených 
obyvateľov. Zastúpenie vekových kategórií bolo veľmi rôznorodé: 19 (do 20 
rokov); 103 (21-40 rokov); 70 (41-60 rokov); 20 (60 a viac rokov). Viac 
zastúpeným pohlavím bolo ženské pohlavie  (151). Mužov bolo (61). Pri 
najvyššie dosiahnutom vzdelaní dominovalo stredoškolské s maturitou (106), 
ďalej bolo zastúpených 52 vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, 43 
respondentov so stredoškolských vzdelaním bez maturity a najmenej bolo ľudí 
so základným vzdelaním (11). Zastúpenie odpovedí, ktoré sa týkali dĺžky 
bývania obyvateľov v obci (v rokoch), boli taktiež rôznorodé. V dĺžke menej ako 
11 rokov žilo vo vybraných obciach 34 obyvateľov. V rozmedzí 11 až 30 rokov 
žilo v obciach 103 obyvateľov, kategóriu od 31 až 50 rokmi tvorilo 52 
obyvateľov, v dĺžke 51 až 70 rokov boli obce obývané 22 obyvateľmi a odpoveď 
nad 71 rokov označil 1 obyvateľ. 
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V tabuľke 1 sú uvedené vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu života 
obyvateľov v obciach NP Veľká Fatra. Obyvatelia vyjadrovali ich stav/úroveň 
číslom od 1 do 5, pričom číslo 1 znamená najlepšie hodnotenie a číslo 5 
najhoršie. Ak sa k niektorému z faktorov nevedeli obyvatelia vyjadriť, mohli 
označiť možnosť číslo 6 = neviem posúdiť. Pri každom z faktorov je v tabuľke 
zvýraznená najviac početná odpoveď.  
 

Tab. 1: Kvantitatívne vyhodnotenie odpovedí respondentov, ktorí hodnotili stav/úroveň 

uvedených faktorov ovplyvňujúcich kvalitu ich života 

Faktory 
Hodnotenie 

1 2 3 4 5 6 

kvalita ovzdušia 109 63 13 11 7 9 

kvalita podzemnej a povrchovej vody  105 56 23 8 1 19 

využívanie poľnohospodárskej pôdy  23 48 60 33 19 29 

využívanie lesov 36 54 64 14 6 38 

ochrana prírodných hodnôt  39 65 55 18 7 28 

ochrana kultúrnych a historických hodnôt   30 65 58 23 13 23 

nakladanie s odpadmi 38 46 74 24 21 9 

vybudovanie kanalizácie  41 38 24 16 51 42 

vybudovanie systému čistenia odpadových vôd   26 32 27 20 49 58 

napojenie na verejný vodovod  105 35 33 2 9 28 

kvalita dopravnej infraštruktúry  15 43 74 33 36 11 

bezpečnosť dopravy 32 54 64 31 16 15 

dopravné spojenie s okolitými obcami 46 52 50 39 18 7 

vybavenosť a/alebo dostupnosť základných 
služieb a obchodov 

37 44 55 35 32 9 

možnosti/zariadenia pre kultúrne vyžitie  15 36 58 48 43 12 

možnosti/zariadenia pre športové vyžitie  23 53 70 30 26 10 

starostlivosť o verejné priestranstvá 28 64 72 26 14 8 

kvalita bytového a domového fondu   15 53 64 28 7 45 

celkový vzhľad (obraz, silueta) sídla  42 76 53 17 7 17 

pracovné príležitosti 2 9 30 59 90 22 

podmienky na podnikanie 10 19 46 46 52 39 

schopnosť obyvateľov nadviazať na tradičné 
výroby a iné aktivity  

4 20 55 55 24 54 

schopnosť obyvateľov spolupracovať, vytvárať 
spolky/združenia (v rámci obce aj mimo nej)  

13 35 71 35 19 39 

množstvo osobností schopných ovplyvniť vývoj 
obce 

15 35 56 43 25 38 

kvalita internetového a telekomunikačného 
pokrytia 

41 59 50 32 18 12 
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DISKUSIA A ZÁVER 

Tabuľka 1 ponúka prehľad v hodnotení stavu/úrovne vybraných faktorov 
ovplyvňujúcich kvalitu života v NP Veľká Fatra z pohľadu obyvateľov, ktorí žijú v 
katastrálnych územiach obcí zasahujúcich do NP. V jednotlivých riadkoch je 
možné vidieť, aké hodnotenie dominovalo pre konkrétny faktor. Tabuľka taktiež 
uvádza, že respondenti hodnotili ako najlepšiu kvalitu ovzdušia (109). Druhé 
najlepšie hodnotenie mala ochrana kultúrnych a historických hodnôt (58). 
Priemerné hodnotenie (číslo 3) mali nakladanie s odpadmi (74) a kvalita 
dopravnej infraštruktúry s rovnakým počtom odpovedí. Najvyšší počet odpovedí 
v kategórii 4 a aj 5 mali pracovné príležitosti. Problémom, ktorý nevedeli 
obyvatelia najviac zhodnotiť, bolo vybudovanie systému čistenia odpadových 
vôd (58). 

Zber subjektívnych údajov, získaných v priebehu výskumu, bol časovo 
náročný a závislý od ochoty obyvateľov, ktorí mali často negatívny postoj k 
dotazníkovému prieskumu. Zozbierané dáta neposkytujú len pozitívny obraz o 
území z perspektívy vybraných faktorov, ale naznačujú predovšetkým 
konkrétne nedostatky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na KŽ obyvateľov NP 
Veľká Fatra, prípadne môžu byť podnetom pre ďalší rozvoj územia, ktorý môže 
viesť práve k zlepšeniu ich KŽ. Súbor údajov odrážajúci subjektívne vnímanie 
respondentov je veľmi cenným zdrojom informácií a spolu s objektívnymi dátami 
môže byť dôležitým podkladom pri určovaní budúceho rozvoja NP Veľká Fatra s 
ohľadom na ochranu hodnotných častí prírody, ale aj so zreteľom na KŽ 
obyvateľov. 

MILLER et al. (2011) veria, že vznik inovatívnych modelov plánovania na 
území chráneného územia a nových politických nástrojov, ktoré sa snažia 
integrovať ochranu biodiverzity s kvalitou života, by mohli diskusie o vzťahu 
chránené územie – človek posunúť dopredu. Takéto stratégie naznačujú, že by 
sme mohli smerovať k pochopeniu ochrany prírody, ktorá rozlišuje približovanie, 
resp. pragmatickú kompatibilitu ochrany biodiverzity a ľudskej KŽ (MILLER et al. 
2011).  
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