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Abstract: Analysis of the current condition and prerequisite for sustainable 
development of rural communities in the region of Banská Štiavnica 

It is anticipated that the development and sustainability of the villages can bring 
the potential of progressing towards sustainability of the region. This paper 
reports the results of research the state of sustainability of rural communities in 
the region of Banská Štiavnica, which form the background for the core region, 
the town of Banská Štiavnica. The research was conducted by management 
methods (expert) interviews with mayors of rural municipalities and has been by 
verified site survey investigated territory. Interviews were conducted with all the 
mayors of rural villages in the region in the period from July to September 2015. 
The goal was to analyse the current state of sustainability and Article through 
SWOT analysis provides a summary of the status of the proposal with certain 
measures. For transcription controlled interviews, which included questions 
focused on expectations regarding the development, description of the 
advantages and disadvantages of housing, micro-regional cooperation, 
development opportunities, the main restrictions, the most progressive regions 
and problem areas was created SWOT analysis, where the items are ordered by 
the absolute number of responses in controlled interviews, where the highest, the 
most numerous. All information obtained will be used for our further research. 

 
Key words: region, sustainable development, SWOT analysis, management 
interview, the rural community  

 

ÚVOD  

Problematika udržateľného rozvoja a kvality života v súčasnosti rezonuje stále 
častejšie aj v našej spoločnosti. Postupom času prešlo od 90. rokov 20. storočia 
slovné spojenie „trvalo udržateľný rozvoj“ viacerými modifikáciami a aktuálne sa 
ustálil termín „udržateľnosť. V rámci udržateľného rozvoja je možné skúmať 
rôzne oblasti, činnosti, inštitúcie, spoločenstvá. My sme si za objekt skúmania 
vybrali región so zameraním na jeho vidiecke zázemie. Pozornosť je nutné 
upriamiť na dlhodobé zlepšovanie kvality života, životného prostredia a 
uspokojovanie životných potrieb obyvateľov založenom na zachovávaní, resp. 
zlepšovaní prírodného, kultúrno-historického a spoločenského kapitálu. Tento 
cieľ sa môže stať zároveň aj prostriedkom udržateľnosti, pretože kultúrne 
dedičstvo, tradície, ako aj prírodné hodnoty ponúkajú potenciál pre napĺňanie 
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vízie udržateľnosti. Vnímajúc celosvetové dianie a čoraz väčšie negatívne 
dôsledky globalizácie v posledných rokoch, prebiehajú snahy o návrat k 
tradičným hodnotám a na miestnej úrovni aktivity vedúce k decentralizácii s 
podporou obnovy a vzniku regiónov s regionálnou samosprávou. Akcentujú sa 
regionálne špecifiká s dôrazom na jedinečnosť, tradície, historické a prírodné 
bohatstvo lokalít. Vytvárajú sa mikroregionálne združenia s podporou lokálnych 
spolkov, neziskových organizácií a miestnej komunity. Dôraz je kladený najmä 
na vzájomnú spoluprácu a spoločné aktivity v záujme dosahovania rozvoja 
celého regiónu. Cieľom udržateľného rozvoja ľudských sídiel v rámci vidieckeho 
zázemia a mestského jadra v regiónoch by sa malo stať zabezpečenie 
základných funkcií a kvality života jeho obyvateľov pri rešpektovaní ochrany 
prírodného prostredia, kultúrnych hodnôt, vychádzajúc z ekonomických, 
technických, právnych a politických kontextov (HUBA & IRA 2000).  

Úvahy o smerovaní k regionálnemu rozvoju a zlepšovaniu kvality života vo 
vidieckych obciach nás viedli k analýze predpokladov pre udržateľný rozvoj 
vychádzajúcej z hodnotenia súčasného stavu v akom sa obce nachádzajú.  

Cieľom výskumu bolo zhodnotiť súčasnú situáciu a rozvojové možnosti 
vidieckych obcí vybraného regiónu prostredníctvom sociologického prieskumu, 
SWOT analýzy a načrtnúť oblasti pre návrhy opatrení zlepšujúcich súčasný 
stav, ktoré by boli v súlade s koncepciou udržateľného rozvoja.  

Modelové územie výskumu reprezentuje priestorová jednotka – mestský 
funkčný región Banská Štiavnica (MFR BŠ). Zázemie regiónu tvorí 14 obcí: 
Banská Belá, Banský Studenec, Baďan, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, 
Podhorie, Počúvadlo, Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vysoká. Mestské 
funkčné regióny vyčlenil BEZÁK (1990) vo svojich štúdiách na základe koncepcie 
denných urbánnych systémov. Vďaka tomu sú tieto regióny vhodnejšími 
výskumnými jednotkami ako administratívne celky, keďže tie na Slovensku 
často neodrážajú funkčné vzťahy v priestore (NOVOTNÝ 2011).  
 

METODIKA  

Na účely výskumu bola zvolená metóda riadeného rozhovoru, pričom 
respondentmi boli starostovia vidieckych obcí, u ktorých bol predpoklad 
objektívneho nadhľadu na súčasný stav a rozvoj obce a zároveň subjektívneho 
pohľadu z pozície obyvateľa danej obce. Kvôli porovnávaniu výsledkov 
vyplývajúcich z rozhovorov bola použitá rovnaká štruktúra a znenie otázok. 
Podľa práce autorov HUBA & IRA (2000) je v takýchto typoch výskumných štúdii 
je skôr dôležité zistiť reflexiu reality zo strany respondentov, ich postoje, 
postrehy a návrhy ako tzv. tvrdé dáta, typu štatistických údajov. 

Po skončení rozhovorov s respondentmi bol v rámci výskumu vyhotovený 
prepis, ktorý bol analyzovaný a podrobený štatistickej analýze. Aplikovali sme 
tiež fenomenografický prístup (CHRENŠČOVÁ 2011a; PROKŠA et al. 2008), ktorý 
spočíva v analýze získaných odpovedí, ich interpretácii a následnom hľadaní či 
vytváraní určitého systému, hierarchie a kategorizácie v získanej množine 
poznatkov a názorov. Získané informácie sme uplatnili vo SWOT analýze, t. j. 
zoradili sme silné a slabé stránky súčasného stavu vidieckych obcí a tiež 
príležitosti a ohrozenia v rámci ich rozvoja. Na základe analýzy a následnej 
syntézy sme vyšpecifikovali oblasti, kde by bolo možné realizovať opatrenia pre 
zlepšenie kvality života a rozvoj vidieckych obcí na území skúmaného regiónu. 
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VÝSLEDKY  

Riadené rozhovory boli realizované v mesiacoch júl – september 2015 vo 
všetkých vidieckych obciach (spolu 14 obcí) mestského funkčného regiónu 
Banská Štiavnica.  

Z prepisu riadených rozhovorov s respondentmi, ktoré obsahovali otázky 
súvisiace s: 

 očakávaniami z hľadiska rozvoja obce a regiónu, 

 charakterizovaním výhod a nevýhod bývania v danej obci/regióne, 

 mikroregionálnou spoluprácou, 

 rozvojovými možnosťami sídla v regióne, 

 hlavnými obmedzeniami rozvoja obce, 

 tematickými oblasťami, v ktorých respondenti vidia, že boli urobené pokroky, 

 problémovými oblasťami, 
bol zostavený zoznam odpovedí, usporiadaných podľa frekvencie. Na základe 
získaných informácií od respondentov sme zostavili tabuľku SWOT analýzy 
kľúčových potenciálov a limitov rozvoja vidieckych obcí regiónu Banská 
Štiavnica (tab. 1). Poradie jednotlivých položiek v tabuľke 1 je určené 
početnosťou vychádzajúcou z odpovedí riadených rozhovorov, pričom na 
prvom mieste je položka (vyjadrenie) s najvyšším opakovaním.  

Z riadených rozhovorov vyplynulo, že starostovia všetkých vidieckych 
obcí na území regiónu predpokladajú priaznivý rozvoj svojej obce a aj celého 
regiónu. Traja starostovia z obcí: Vysoká, Podhorie a Dekýš ho podmieňujú 
dostatkom finančných prostriedkov hlavne z podielových daní, inak dôjde ku 
stagnácii obce s následným úpadkom. Za najväčšie pozitívum bývania v 
obciach je považovaná lokalita s kvalitným a čistým životným prostredím. 
Starostovia obcí Svätý Anton, Prenčov, Kozelník a Banská Belá kladne 
hodnotia, že obce, ktoré zastupujú sa nachádzajú pri cestách 1. triedy, s 
priamym napojením na rýchlostné cesty R1 (smer Banská Bystrica – Bratislava) 
a R3 (smer Zvolen – Šahy). Väčšina starostov vyzdvihuje kvalitu bývania a 
starostovia obcí Prenčov a Štiavnické Bane dynamický rozvoj v ich obciach. Za 
najzávažnejší problém, súvisiaci s rozvojom a udržateľnosťou sídiel, je všetkými 
starostami označovaná nezamestnanosť. Na území MFR BŠ bola k 31. 12. 
2014 (ÚPSVaR) nezamestnanosť 17,5 %, pričom podľa percenta 
nezamestnanosti môžeme vidiecke obce rozdeliť do troch skupín:  

 15–19,99 %: Štiavnické Bane, Počúvadlo, Prenčov; 

 20–24,99 %: Prenčov, Sv. Anton, Banský Studenec, Banská Belá, Podhorie; 

 25 % a viac: Močiar, Kozelník, Ilija, Vysoká, Dekýš, Baďan. 

Starostka obce Kozelník napriek vysokému percentu nezamestnanosti 
vidí pozitívum z pohľadu dostatočného výberu ľudských zdrojov pre obecné 
práce, ktoré prebiehajú na území ich obce. Najdôležitejším opatrením sa preto 
ukazuje vytváranie pracovných miest a priaznivého podnikateľského prostredia. 
Najväčšie možnosti sú v oblastiach cestovného ruchu a poľnohospodárstva, 
kde by bolo ideálne prepojiť ich prostredníctvom agroturistiky, ekoturizmu a 
spoločných, medziobecných aktivít zameraných na tradičné podujatia a 
slávnosti. Každá obec zo skúmaného regiónu má nejaké špecifikum, 
prostredníctvom ktorého by sa mohla prezentovať a odvíjať produkty 
cestovného ruchu. Na území celého regiónu sa nachádzajú prírodné, kultúrne a 
technicko-historické valority, vďaka ktorým je Banskoštiavnický región známy 
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nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Medziobecná spolupráca je starostami 
hodnotená ako na dobrej úrovni, prebiehajú stretnutia, spoločné projekty a 
funkčné sú aj informačné toky. Všetky aktivity zastrešuje regionálne združenie 
Región Sitno a veľmi úspešným projektom a ukážkou úspešnej kooperácie je 
mikroregionálne združenie Južné Sitno, kde spolupracujú obce: Baďan, Beluj, 
Kráľovce–Krnišov, Počúvadlo, Prenčov a Žibritov.  
 
Tab. 1:  SWOT analýza kľúčových potenciálov a limitov rozvoja vidieckych obcí regiónu 

Banská Štiavnica 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 pekné vidiecke prostredie 

 čisté životné prostredie s pomerne 
dobrou kvalitou života 

 aktívna samospráva a spoločenské 
organizácie v obciach 

 dobrá mikroregionálna spolupráca 

 zachovaná ľudová architektúra a 
tradície  

 historické, technické a kultúrne 
pamiatky (niektoré zapísané na listine 
UNESCO) 

 realizácia projektov na revitalizáciu 
miestneho prostredia, obnovu 
obecných budov a vytváranie miest pre 
športovo-spoločenské využitie  

 dynamický rozvoj obcí, hlavne tých, 
ktoré sú lokalizované pri hlavných 
dopravných ťahoch 

 nedostatok pracovných príležitostí 

 nedostatok finančných prostriedkov z 
podielových daní 

 problém s pitnou vodou, absencia 
kanalizácie a čistiarní odpadových vôd 

 zlá dostupnosť do obce v zimných 
mesiacoch 

 pasivita obyvateľstva a apatia ľudí k 
verejným problémom 

 starnutie obyvateľstva 

 migrácia mladých ľudí za prácou mimo 
územia regiónu 

 úpadok poľnohospodárstva 

 nevyužívanie obnoviteľných zdrojov 
energie 

 malá ponuka produktov cestovného 
ruchu 

 staré banské záťaže 

 tvorba nelegálnych skládok odpadu 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 rozvoj vidieckeho turizmu a vytváranie 
nových pracovných príležitostí s 
využitím externých finančných zdrojov 
určených pre rozvoj vidieka 

 aktivizácia externých dobrovoľníkov  

 využívanie obecných pozemkov pre 
rozvoj poľnohospodárstva, tvorbu 
biomasy, obecných kompostovísk 
realizáciou projektov a grantových 
výziev z fondov EÚ 

 zlepšovanie spolupráce medzi obcami 
v rámci regiónu 

 rekultivácia banských záťaží (veterné 
parky, solárne polia, produkty 
využiteľné pre cestovný ruch) s 
využitím fondov EÚ 

 prilákanie ľudí v produktívnom veku z 
miest prostredníctvom ponuky bývania 
vo vidieckom prostredí 

 nespravodlivé prerozdeľovanie 
podielových daní 

 málo financií pre rozvojové programy a 
projekty z externých zdrojov 

 pretrvávajúca ekonomická kríza 

 slabá podpora od štátu pre malých a 
stredných podnikateľov 

 nekvalitné privádzacie cestné 
komunikácie 

 dotačná politika štátu pre 
poľnohospodárstvo 

 legislatívne prostredie 
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Prospešným projektom v rámci snahy o udržateľný rozvoj sa ukazuje vznik a 
fungovanie občianskeho združenia ZLATÁ CESTA so sídlom v obci Prenčov, 
ktoré vzniklo ako výsledok dlhoročnej spolupráce členov mikroregiónov: 
Hontianka, Južné Sitno, Konkordia (spolu 31 obcí) a združenia právnických 
osôb Regiónu Sitno. Hlavným cieľom združenia ja zabezpečenie trvalo 
udržateľného rozvoja vidieckeho priestoru a tým dosiahnuť rozvoj celého 
regiónu. 

Vzorovým príkladom dobrej praxe a realizácie zásad Miestnej Agendy 21 je 
obec Prenčov, ktorá sa v roku 2011 umiestnila v celoslovenskej súťaži Dedina 
roka na 2. mieste a ako vyplynulo z riadených rozhovorov, starostovia MFR BŠ 
si obec berú za vzor. Ďalším nasledovaniahodným príkladom je obec Štiavnické 
Bane, ktorá udržateľný rozvoj presadzuje hlavne cez environmentálnu 
dimenziu. Ťaží z územnej prítomnosti CHKO Štiavnické vrchy a z princípov 
ochrany prírody. Obec sa veľmi úspešne reprezentuje aktivitami Základnej a 
materskej školy Maximiliána Hella, na ktorej sa pravdepodobne ako na jedinej 
na svete vyučuje predmet Sokoliarstvo, poľovníctvo a lesníctvo. Škola profiluje 
žiakov k lesníckemu vzdelaniu a k pozitívnemu vnímaniu prírody. Žiaci sú tiež 
vedomostne vedení k poznatkom z oblasti cestovného ruchu, na škole sa 
vyučuje predmet Geografia cestovného ruchu.  

Z riadených rozhovorov s respondentmi sme zistili, že v obciach bolo 
realizovaných množstvo revitalizačných projektov zameraných na obnovu a 
rekonštrukciu obecných budov, kultúrnych zariadení, miestnych komunikácií a 
chodníkov, ako aj vybudovanie multifunkčných a detských ihrísk. Vo väčšine 
obcí sú to však najmä investičné projekty, čo súvisí s deficitom finančných 
prostriedkov a nutnosťou sanovať základnú infraštruktúru. Projekty súvisiace s 
environmentálnou a socio-ekonomickou dimenziou udržateľnosti boli 
realizované najmä v obciach, ktoré sú združené v mikroregionálnom združení 
Južné Sitno. Týkali sa najmä organizovania rôznych kultúrno-spoločenských 
podujatí, podpory participatívneho riadenia samospráv spolu s miestnou 
komunitou a realizácií každoročne opakujúceho sa podujatia Podsitnianske dni 
hojnosti, zameraného na obnovu kultúrneho dedičstva, starých remesiel a 
zvykov. Boli vyhlasované komunitné minigrantové výzvy na realizáciu rôznych 
malých projektov a v obci Prenčov je vybudované centrum pre seniorov – 
Senior park a multifunkčné komunitné centrum. V obci Banská Belá a Prenčov 
sa realizovala okrem iného aj výstavba obecných bytov a obce Baďan, Svätý 
Anton a Štiavnické Bane sa stali mediálne známe vďaka kultúrno-spoločenským 
a výchovno-vzdelávacím aktivitám nadregionálneho významu.  

Príležitosti pre rozvoj vidia starostovia v podpore poľnohospodárstva, kde sa 
ukazujú možnosti v produkcii biomasy a v súčasnosti aj v znovuobjavení 
„tradičných rastlín“ ako napr. konopa siata, ktorú je možné pestovať aj na 
kontaminovaných pôdach s rezíduami po banskej ťažbe a využívať ju na 
nepotravinárske účely. Ďalšou z možností rozvoja obcí je návrat k tradičným 
remeslám a vzhľadom na vekové zloženie obyvateľstva aj vytváranie sociálnych 
programov s možnosťou budovania seniorských centier, ako je tomu v obci 
Prenčov. Ďalšou možnosťou je budovanie nájomných obecných bytov, aby sa 
podporila remigrácia mladých rodín s deťmi, čo by malo pozitívny vplyv na 
celkový rozvoj vidieckych obcí. 
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DISKUSIA 

Kvalitatívnemu výskumu, realizovanému prostredníctvom riadených rozhovorov, 
býva často vytýkaná vysoká miera subjektívnosti pri zbere dát, z ktorých sa 
následne vypracovávajú závery a zovšeobecnenia, z ktorých sa zas z iného 
pohľadu stráca detailnosť prvotných zistení. Podľa kritikov, skúmanie, ktoré 
nepracuje s reprezentatívnymi vzorkami populácie, nemôže poskytovať 
zovšeobecňujúce závery. Výskumy realizované s takýmto prístupom sú 
považované za tzv. mikroštúdie, pretože im chýba dostatočný počet prípadov. 
Vzťah mikro a makro sa v danej súvislosti však nekryje s otázkou všeobecného 
a jedinečného (HAMEL et al. 1993). HAMEL et al. (1993) a YIN (2003) 
protiargumentujú, že zvýšením počtu prípadov, teda rozšírením výskumnej 
vzorky netransformujeme mnohopočetný prípad na makroskopický výskum. 
Podľa uvedených autorov makroskopický, t. j. zovšeobecnenia produkujúci 
výskum by sa mal zameriavať na určenie podmienok, na zovšeobecnenie 
propozícií javu, ktoré potom možno použiť aj v ďalšom skúmaní. V takomto 
chápaní možno považovať aj jeden prípad za prijateľný, ak umožní splniť 
stanovený cieľ (YIN 2003). 

V našom prípade išlo o vzorku 14 subjektov, aktérov rozhodovacej sféry, 
starostov všetkých vidieckych obcí skúmaného regiónu. Vzhľadom na cieľ 
daného výskumu považujeme výskumnú metódu za vhodne zvolenú a 
odporúčame jej využitie nielen v sociológii, ale aj v iných, interdisciplinárnych 
vedných odboroch, ako je humánna geografia, environmentálny manažment a 
krajinné plánovanie.  

Otvorenosť kvalitatívneho skúmania formou rozhovoru neumožňuje iba 
získať nové informácie o veciach, ktorých súvislosť sa so zvolenou témou 
nepredpokladala, ale poskytuje aj možnosť dopĺňať teoretické modely 
výskumníkov o nové idey a „premenné“ (STAKE 1978). Cieľom kvalitatívneho 
skúmania nie je dokázať alebo vyvrátiť existenciu určitého vzťahu, ale opísať 
systém vzťahov, ukázať, ako sa veci prepájajú v sieti vzájomného vplyvu, 
podpory či vzájomnej závislosti (BECKER 1996). Jednotkou analýzy môžu byť 
individuálni aktéri, môžu to byť udalosti alebo prostredie (YIN 2003).  

Kvalitatívny výskum prostredníctvom expertného rozhovoru alebo dotazníka, 
použili vo svojich prácach aj autori HUBA & IRA (2000), CHRENŠČOVÁ (2011, 
2011b), ALHUSEEN (2014), NOVANSKÁ & BRNKAĽÁKOVÁ (2014), STREBEROVÁ & 

JUSKOVÁ (2015). Prostredníctvom riadených rozhovorov s individuálnymi 
aktérmi sme schopní uskutočniť kvalitatívnu analýzu prostredia, v ktorom sa 
aktéri nachádzajú, kde pôsobia a sú priamo schopní toto prostredie svojim 
konaním aj ovplyvniť. Z tohto dôvodu, prihliadajúc na cieľ výskumu, ktorým je 
analýza súčasného stavu vidieckych obcí regiónu z hľadiska udržateľnosti, je 
veľmi dôležité poznať ich postoje a názory, čo bolo možné len vďaka zvolenej 
výskumnej metóde.  

 
ZÁVER  

Udržateľný rozvoj a zvyšovanie kvality života vo vidieckych obciach by malo byť 
hlavným cieľom rozvojových stratégií. Rozvoj vidieka dokáže zabezpečiť 
udržateľnosť celého regiónu. Príspevok odráža čiastkové výsledky výskumu, 
ktorý bol uskutočnený metódou riadených rozhovorov so starostami vybraných 
14 vidieckych obcí. V súčasnosti je v skúmanom MFR BŠ pripravovaných 
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niekoľko rozvojových projektov a zároveň sú mnohé projekty už v realizačnej 
fáze. V budúcnosti by bolo vhodné zamerať sa z pohľadu potenciálu MFR BŠ a 
jeho udržateľného rozvoja najmä na špecifické oblasti: poľnohospodárstvo, eko-
agroturizmus, obnoviteľné zdroje energie, tradičné remeslá a výstavba 
obecných bytov. Realizácia aktivít v týchto odvetviach by zabezpečila 
zvyšovanie zamestnanosti obyvateľov skúmaného regiónu s následným 
dopadom na udržateľnosť prostredia ako aj na zlepšovanie kvality života 
obyvateľov vidieckych obcí daného regiónu.  
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