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Abstrakt: Chránené územia sa z hľadiska udržateľného rozvoja čoraz častejšie považujú za
komplexné modelové územia. Dospieť k vyváženému rozvoju územia však nie je možné bez poznania
postojov, názorov a potrieb obyvateľov, ktorí v chránenom území žijú. Z tohto dôvodu bolo cieľom
výskumu zistiť pohľad obyvateľov na možnosti a obmedzenia rozvoja obcí vo vybraných chránených
územiach (CHKO Horná Orava, NP Veľká Fatra). Predkladaný článok prezentuje výsledky
dotazníkového prieskumu realizovaného v oboch chránených územiach a ich komparáciu. Výsledky
svedčia predovšetkým o podobnostiach (pripisovanie významu života v chránených územiach,
vnímanie rozvoja cestovného ruchu ako potenciálu rozvoja regiónu, reflexia nedostatku finančných
prostriedkov ako obmedzenia rozvoja regiónu, hodnotenie vzťahov medzi obyvateľmi ako prevažne
dobré), ale aj rozdieloch v postojoch obyvateľov obcí v skúmaných chránených územiach. Výrazne
viac respondentov z územia NP Veľká Fatra uviedlo, že pociťujú potrebu stabilizácie mladých ľudí v
regióne, reflektujú dôležitosť tematiky vodných zdrojov a do aktivít v obci sa nezapájajú nikdy. Podľa
obyvateľov CHKO Horná Orava je lokalizácia obcí v chránenom území obmedzujúcim faktorom
rozvoja. V závere uvažujeme o konkrétnych možnostiach využitia získaných výsledkov v práci s
verejnosťou.
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Abstract: In terms of sustainable development of particular region, protected areas are more often
considered as complex model areas. It is not posible to reach balanced area development without
recognizing the attitudes, opinions and needs of people living within them. Therefore, the aim of the
research was to ascertain the sight of opportunities and constraints of municipalities development in
the selected protected areas (PLA Horná Orava, National Park Veľká Fatra) from local people´s
perspective. Submitted article presents results of the questionnaire research carried out in both
protected areas and their comparation. Results refer mainly to similatities (perception of tourism as
potential for region development, reflection of lacking of finance as limit to region development,
evaluation of relationships among inhabitans mostly as good) but also to differences in attitudes of
inhabitans living in studied areas. Markedly, higher number of respondents from NP Veľká Fatra
noted that they feel a need for stabilization of young people in the region, reflect the significance of
water resources and that they do not participate in municipality activities. Furthermore, localization of
municipalities in PLA Horná Orava is perceived as limiting factor of development. In conclusion we
consider particular opportunities for using gained results in working with public.
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