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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.
Kľúčové slová: Udržateľný rozvoj, chránené územia, Chránená krajinná oblasť Horná Orava,
Národný park Veľká Fatra, postoje obyvateľov.

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.
Key words: Sustainable development, protected areas, Protected Landscape Area Horná Orava,
National Park Veľká Fatra, attitudes of inhabitants.
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Úvod
História ochrany prírody (OP) siaha ďaleko do minulosti. Idea moderne chápaných
chránených území (CHÚ) sa datuje od r. 1872, kedy bol v USA založený Yellowstonský
národný park, čo výrazne podnietilo rozvoj OP vo svete (Lu et al., 2005).
V priebehu ostatných desaťročí sa predovšetkým v strednej a východnej Európe udiali zmeny,
ktoré mali výrazný vplyv na všetky oblasti života. Pre ochranu prírody to znamená stále sa
zvyšujúci tlak na CHÚ, ktorý je evidentný najmä v súčasnosti. Najzávažnejšie vplyvy na
krajinu spôsobuje neudržateľná exploatácia, znečistenie a zmena využívania krajiny na území
celej strednej a východnej Európy (Nolte, 2007).
CHÚ sú však vo všeobecnosti chápané ako životne dôležitý príspevok k efektívnej a
racionálnej ochrane prírodných zdrojov a kultúrnych hodnôt. Hodnoty, ktoré poskytujú,
zahŕňajú uchovanie reprezentatívnych vzoriek prírodných oblastí, zachovanie biologickej
rozmanitosti v nich a udržanie stability životného prostredia priľahlých oblastí. CHÚ
vytvárajú príležitosť pre rozvoj vidieka a racionálne využitie územia pre účely výskumu
vzdelávania, monitorovania a pre turistické a rekreačné účely (Vološčuk, 2000).
Z týchto dôvodov sa v súčasnosti CHÚ (hlavne veľkoplošné CHÚ) čoraz častejšie považujú
za faktor podmieňujúci regionálny rozvoj. Nové prístupy v OP sa usilujú o integráciu funkcií
ochrany prírody a rozvoja, pričom z CHÚ sa stávajú „živé“ krajiny (Mose, 2007).
Veľkoplošné CHÚ poskytujú účinnú ochranu ekosystémov a druhov, a tiež sú miestom
interakcií medzi prírodou a lokálnym obyvateľstvom, čo predstavuje základný predpoklad
udržateľného rozvoja (Kušová et al., 2008a) týchto území a ich okolia.
Skupiny ľudí, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené s konkrétnym CHÚ, majú často odlišné
nároky na využívanie územia a každá sa usiluje o presadenie svojho názoru na manažment
CHÚ (Negi, Nautiyal, 2003). Udržateľné využívanie podľa Dohovoru o biologickej diverzite
(1992) znamená, že využívanie prírodného zdroja nemusí spôsobiť jeho dlhodobý a závažný
úbytok a jeho využívanie rozhodne nemá negatívny dopad na ostatné komponenty
biodiverzity (Waugh, Yerena, 1999). Preto manažment týchto území závisí vo veľkej miere
od toho, ako sú spracované potenciálne konflikty medzi opatreniami ochrany prírody a
sociálno-ekonomickými ašpiráciami lokálneho obyvateľstva (Kušová et al., 2008b). Ľudské
aktivity by nemali byť vylúčené alebo prehliadané pri manažmente CHÚ (Ghimire, Pimbert,
1997).
Ľudia sa vyvíjali v interakcii s okolitým prostredím niekoľko storočí a zachovali si tradičné
ekologické znalosti a praktiky, ktoré podporujú ochranu prírody. Takéto vedomosti môžu
dopĺňať moderné systémy ochrany prírody a napomáhať biologickému výskumu, ktoré
podporujú nestranné a kultúrne citlivé metódy manažmentu (Berkers et al., 2000; Drew, 2005
in Liu et al., 2010).
Ochrana prírody sa v podmienkach transformačného procesu vyznačuje zvyšujúcim sa tlakom
na ekonomické využitie prírodného prostredia a masívne presadzovanie trhového
mechanizmu, ktoré vyvolali potrebu zmeny prístupu manažmentu ochrany prírody na celom
svete (Vološčuk, Tomaškinová, 2011). Stále viac odborníkov v tejto oblasti hovorí o tom, že
vnímať CHÚ v kontexte ich okolitej krajiny je alternatívnym a snáď aj efektívnejším
spôsobom ako dosiahnuť ciele ochrany (Lu et al., 2005). Znamená to zahrnúť do úvah o
rozvoji, ale aj do rozhodovacieho procesu miestne obyvateľstvo, samosprávy, návštevníkov a
predstaviteľov kľúčových aktérov v území (Ira, Huba, 2007; Eben, 2007). Vzdelaní, citliví a
participatívni ľudia, ktorí sú angažovaní v otázkach rozvoja územia, môžu byť veľmi
vhodnými podporovateľmi ochrany prírody ako aj udržateľného rozvoja tohto územia (Ira,
Huba, 2007).
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Myšlienka zahrnúť záujmy a potreby lokálneho obyvateľstva do OP sa stala populárna na
začiatku 90. rokov 20. storočia. Odvtedy sa participatívny prístup rozšíril do rôznych stratégií
(napr. projekty integrovanej ochrany a rozvoja, a pod.), ktoré zdieľajú názor, že skutočná
ochrana prírody je možná iba v prípade, keď sú lokálne spoločenstvá súčasťou
rozhodovacieho procesu (Durand, Vázquez, 2011).
Úlohou správnych orgánov CHÚ ostáva poctivejšia identifikácia stakeholderov, ktorým musia
jasne demonštrovať, čo každý „stake“ zahŕňa. Musia byť tiež schopné presvedčiť ich, že
optimálna hodnota pre všetkých leží v udržateľnom manažmente CHÚ (Waugh, Yerena,
1999).
Z uvedeného vyplýva, že ľudia sú kľúčovým faktorom v chápaní a kontrole vzťahu medzi
zdrojmi prírody a spoločnosťou (Brandenburg et al., 2009).

Metodika

Cieľom skúmania v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava a v Národnom parku
(NP) Veľká Fatra bolo, prostredníctvom dotazníkového výskumu, zistiť pohľad miestneho
obyvateľstva na možnosti a obmedzenia udržateľného rozvoja obcí s využitím komparatívnej
analýzy.
Základný súbor tvorili miestni obyvatelia od 15 rokov žijúci v obciach, ktorých katastrálne
územie sa nachádza vo vybraných CHÚ. Oslovení boli obyvatelia CHKO Horná Orava žijúci
v obciach, ktorých katastrálne územie sa nachádza vo všetkých zónach A, B, C, D a v zónach
B, C, D (11 obcí). Do výskumu boli zapojení tiež obyvatelia NP Veľká Fatra žijúci v obciach,
ktorých katastrálne územie sa nachádza v území vlastného NP Veľká Fatra, a zároveň aj v
jeho v ochrannom pásme (12 obcí). Skúmaný súbor tvorilo celkovo 386 miestnych
obyvateľov (n=386 respondentov). Na otázky v dotazníku zodpovedalo 214 respondentov z
územia CHKO Horná Orava (z obcí: Mútne, Námestovo, Oravská Polhora, Beňadovo,
Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Liesek, Suchá Hora, Trstená) a z NP Veľká Fatra 172
respondentov (z obcí: Staré Hory, Dolný Harmanec, Rakša, Mošovce, Blatnica, Folkušová,
Necpaly, Belá-Dulice, Turčianske Jaseno, Ľubochňa, Ružomberok, Liptovská Osada).
Pre účely výskumu bola vybraná technika dotazníkového prieskumu, ktorá je vhodná najmä
pri hromadnom získavaní informácií, ale aj názorov a postojov k problémom od veľkého
počtu respondentov (Halašová, 2001). Štruktúra dotazníka bola zostavená na základe štúdií
zameraných na percepciu obyvateľov v súvislosti s udržateľným a regionálnym rozvojom v
chránených územiach (napr. Ira, 1999; Huba, Ira, 2000; Ira et al., 2005), pričom nejde však o
modifikáciu už použitého dotazníka. Dotazník pozostával z uzavretých otázok/položiek,
niektoré z nich poskytovali možnosť výberu jednej alebo viacerých odpovedí.
Zber dát sa uskutočnil počas rokov 2006-2007 (v CHKO Horná Orava) a 2011-2012 (v NP
Veľká Fatra). Respondenti boli osobne individuálne oslovení a požiadaní o vyplnenie
dotazníka. Získať vyplnené dotazníky bolo náročné, stretli sme sa často s neochotou dotazník
vyplniť.
Charakteristika záujmového územia
CHKO Horná Orava
Chránené územie Horná Orava sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska v pohraničnej
oblasti s Poľskou republikou. Západná, severná a východná hranica územia je totožná so
slovensko-poľskou štátnou hranicou. Južnú hranicu tvorí rozhranie pramennej oblasti Bielej
Oravy, ktorá juhovýchodne od priehradného múru prechádza severným výbežkom Oravskej
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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).
Chránená krajinná oblasť Horná Orava bola vyhlásená vyhláškou MK SSR č. 110/1979 Zb. z
dňa 12. júla 1979 a novelizovaná vyhláškou MŽP č. 420/2003 Z. z. z 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 a Tvrdošín. Výraznejšie je však oblasť ovplyvňovaná obyvateľstvom okresu
Námestovo (21 obcí) a Tvrdošín (5 obcí). Celkový počet obyvateľov v roku 2011 dosiahol 71
132 (okres Námestovo 57 808, Tvrdošín 13 324 obyvateľov). V území prevažujú vidiecke
obce (24), dve obce majú štatút mesta (Štatistický úrad SR, 2011a).
Z hľadiska historického vývoja patrí územie do stredoslovenského horského regiónu ľudovej
kultúry so silným prejavom typických znakov horskej oblasti (Kollár, 1999). Štruktúra
ekonomickej činnosti je špecializovaného typu, so zastúpením predovšetkým v odvetviach
stavebníctva, elektrotechniky, poľnohospodárstva (predovšetkým v živočíšnej výrobe) a
lesného hospodárstva. Pozornosť je venovaná rozvoju služieb v cestovnom ruchu, ktorý sa v
lete orientuje najmä do oblasti Oravskej priehrady. V stredisku Slanická Osada sú sústredené
vodné športy. Územie poskytuje dobré podmienky pre pešiu turistiku, ktorá je významnejšia
na hrebeňoch Oravských Beskýd a tiež cykloturistiku. V zimných mesiacoch je tu široká
ponuka lyžiarskych aktivít, rozmiestnená rovnomerne po celom území – od Oravskej Lesnej
až po Oravskú Polhoru. Skúmané územie je charakteristické existenciou bohatých ľudových
tradícií, zachovaním tradičných remesiel a vlastného kultúrneho dedičstva.

NP Veľká Fatra
Národný park Veľká Fatra (NP Veľká Fatra) leží v západnej časti stredného Slovenska. Tvorí
výrazný horský predel medzi dvomi historickými regiónmi – oddeľuje západne ležiaci Turiec
a východne rozprestierajúci sa Liptov. Vlastné územie NP Veľká Fatra sa rozprestiera na
ploche 40 371 ha. Ďalších 26 133 ha tvorí jeho ochranné pásmo. Podstatná časť NP Veľká
Fatra leží na území rovnomenného pohoria, len jeho časť na západe zasahuje okraj
Turčianskej kotliny (Ambróz et al.,2009).
Reliéf je značne členitý pri veľkom výškovom rozpätí (400-1592 m n. m.) a Veľká Fatra sa
radí medzi vysoké hornatiny. Územie NP Veľká Fatra sa vyznačuje prevahou lesných
spoločenstiev (Lucinkiewiczová et al., 1991), ktoré pokrývajú približne 90 % územia
(www.sopsr.sk, 2013).
Snaha o zachovanie mimoriadnych prírodných hodnôt najrozsiahlejšieho vápencového
pohoria na Slovensku viedla v roku 1973 k vyhláseniu CHKO Veľká Fatra, ktorá bola v roku
2002 prekategorizovaná na NP. Po vstupe do Európskej únie bola Veľká Fatra zaradená do
celoeurópskej sústavy chránených území NATURA 2000 ako územie európskeho významu a
chránené vtáčie územie (Kliment et al., 2008). V súčasnosti je v národnom parku a jeho
ochrannom pásme vyhlásených 35 maloplošných chránených území (Štátna ochrana prírody
SR, 2011).
NP Veľká Fatra (vrátane ochranného pásma) zasahuje do katastrálneho územia 31 obcí
(Nariadenie vlády SR č. 140/2002), pričom podiel vlastného územia NP a ochranného pásma
v jednotlivých obciach je rôzny. Sídelné útvary sú až na malé výnimky rozmiestnené len v
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okrajových častiach, čo sa priaznivo odrazilo na zachovaní prírodných ekosystémov až do
súčasnosti (Lucinkiewiczová et al., 1991).
Celkový počet obyvateľov záujmového územia v roku 2011 dosiahol 58 449, z čoho 48,42 %
2
je mužov a 51,58 % je žien (Štatistický úrad SR, 2011a). Hustota obyvateľov na km sa
pohybuje v rozmedzí od 5 (Čremošné, Dolný Harmanec) do 233 obyvateľov (Ružomberok),
2
pričom priemerná hustota dosahuje 45,87 obyvateľov/km (Štatistický úrad SR, 2011b). Hoci
v území prevažujú vidiecke obce, podiel vidieckeho obyvateľstva na celkovom počte
obyvateľov je 40 %. Ostatných 60 % tvorí mestské obyvateľstvo (Štatistický úrad SR, 2011a).
Ľudské aktivity sa na zmene prírodnej krajiny NP Veľká Fatra odrazili predovšetkým v
minulosti (Ambróz et al., 2009). Vývoj územia Veľkej Fatry bol výrazne ovplyvnený
baníckou činnosťou v okolí Starých Hôr a valašskou kolonizáciou. Bohatstvo lesov predurčilo
územie na to, že vznikli najmä továrne zameriavajúce sa na spracovanie dreva (napr. papiereň
v Harmanci, papierenský a celulózový priemysel v Ružomberku) (Vestenický, Vološčuk,
1986). Popri značne zmenenom drevinovom zložení lesných porastov, lokálnom odlesnení, sa
vplyv človeka prejavil aj v podstatnom znížení hornej hranice lesa (Kliment et al., 2008).
Dnes sa nepriaznivé civilizačné vplyvy prejavujú najmä cez aktivity turistiky a cestovného
ruchu. Najviac sú viditeľné na obvode pohoria, kde vznikli viaceré lyžiarske strediská (napr.
Jasenská dolina, Stredisko Ružomberok – Malinô Brdo ski&bike) (Ambróz et al., 2009).
Vplyvy ľudskej činnosti sú reprezentované aj lesohospodárskou činnosťou, pastvou
hospodárskych zvierat (sústredenou prevažne na holiach). Všetky uvedené činnosti majú pri
prekročení únosnej miery negatívny vplyv na prítomnosť a vitalitu hodnotných biotopov a
druhov (Správa NP Veľká Fatra, 2005).
Výsledky
Získané údaje z dotazníkov od 386 respondentov (z toho v CHKO Orava 214 a v NP Veľká
Fatra 172 respondentov) sme kvantitatívne vyhodnotili. V tabuľkách uvádzame počet
odpovedí v absolútnych a relatívnych početnostiach (%).
Na úvod bola respondentom položená otázka „Aký vývoj očakávate v najbližších rokoch?“
Vyhodnotenie odpovedí reprezentuje tabuľka 1.
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Z hľadiska rozvoja väčšina oslovených obyvateľov z územia CHKO Horná Orava
očakáva v najbližších rokoch najmä mierny rozvoj
(72 % respondentov). Výrazný
rozvoj predpokladá 14,9 % respondentov, 10,7 % stagnáciu a mierny úpadok len 1,9 %.
Podobne vnímajú rozvoj obcí obyvatelia žijúci na území NP Veľká Fatra. V najbližších
rokoch očakávajú najmä mierny rozvoj (50,6 % respondentov). Stagnáciu predpokladá 31,4
%, výrazný rozvoj 9,3 % respondentov a mierny úpadok 4,7 %. Respondenti (4 %) z územia
NP očakávajú na rozdiel od respondentov (0,5 %) z CHKO aj výrazný úpadok.
Pre ďalší rozvoj územia je dôležité poznať vzťah miestnych obyvateľov k územiu. Zaujímalo
nás preto, či si obyvatelia záujmového územia uvedomujú, že žijú v CHÚ a či tejto
skutočnosti pripisujú význam. Prehľad odpovedí na otázku „Uvedomujete si, že žijete na
území CHKO/NP?“ prináša tabuľka 2.

Väčšina respondentov z CHKO Horná Orava (92,1 %) a z NP Veľká Fatra (96,5 %) si
uvedomuje, že žije v chránenom území. Len 7,9 % respondentov z CHKO Horná Orava a 3,5
% z NP Veľká Fatra si neuvedomuje túto skutočnosť.
Na otázku „Pripisujete skutočnosti, že žijete na území CHKO/NP význam?“ odpovedali
respondenti nasledovne (Tab 3).

Až 66,8 % respondentov z CHKO a 61 % z NP prisudzuje skutočnosti, že žije v CHÚ
význam. Tejto skutočnosti nepripisuje význam 39 % z NP a len 16,4 % z CHKO, pričom 16,8
% respondentov z tohto územia sa k otázke nevedelo vyjadriť.
Zaujímalo nás tiež, v čom vidia respondenti hlavné rozvojové možnosti obce/regiónu, ktoré
by prispeli k skvalitneniu ich života a v čom vidia hlavné obmedzenia v rozvoji obce/regiónu.
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Tabuľka 4 ilustruje sumár odpovedí respondentov na otázku: „V čom vidíte hlavné rozvojové
možnosti obce/regiónu?“ Otázka/položka v dotazníku poskytovala respondentom 214 z
CHKO a 172 z NP možnosť výberu viacerých odpovedí (počet odpovedí/rozsah skúmaného
súbor = relatívna početnosť uvedená v tabuľke 4).

Hlavné rozvojové možnosti (najväčší potenciál rozvoja) vidia respondenti z CHKO najmä v
rozvoji cestovného ruchu a turistiky (48,6 %) a v rozvoji služieb (45,3 %). Hlavné rozvojové
možnostividia rovnako respondenti z NP najmä v rozvoji cestovného ruchu a turistiky (60 %)
a vo vytvorení nových zariadení pre oddych a voľný čas (47,7 %).
Podobne ako k možnostiam rozvoja sa respondenti vyjadrovali aj k obmedzeniam rozvoja
obcí/regiónu. Tabuľka 5 ilustruje sumár odpovedí respondentov na otázku: „V čom vidíte
hlavné obmedzenia v rozvoji obce/regiónu?“ Otázka/položka v dotazníku poskytovala
respondentom 214 z CHKO a 172 z NP možnosť výberu viacerých odpovedí (počet
odpovedí/rozsah skúmaného súbor = relatívna početnosť uvedená v tabuľke 5).
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Hlavné obmedzenia v rozvoji vidia respondenti z CHKO najmä v nedostatku financií (69,6 %
respondentov), v skutočnosti, že sa nachádzajú na území CHKO Horná Orava (33,2 %
respondentov) a že obec je súčasťou málo rozvinutého regiónu (23,4 %). Respondenti z NP
ako prvoradé obmedzenie rozvoja územia označili rovnako ako respondenti z CHKO
nedostatok financií (73,3 %). Za výraznejšie obmedzenie považujú aj nedostatok pracovných
príležitostí (40,1 %) a nedostatočnú komunikáciu a spoluprácu medzi jednotlivými subjektmi
(36,6 %).
Pre rozvoj územia v obci sú dôležité aj vzťahy medzi obyvateľmi, ktoré môžu signalizovať úroveň
predpokladov pre vzájomnú spoluprácu a komunikáciu smerujúcu k skvalitňovaniu života v
území. Zaujímal nás preto názor miestnych obyvateľov na prevládajúce medziľudské vzťahy v
obci (Tab 6).
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Na otázku „Aké vzťahy prevládajú medzi obyvateľmi obce?“ sa respondenti z obidvoch
záujmových území zhodli, že medzi obyvateľmi prevládajú vzťahy dobré, bez zvláštnych
osobných vzťahov (44,4 % z CHKO Horná Orava; 42,4 % z NP Veľká Fatra) alebo vzťahy
dobrých známych (20,6 % z CHKO Horná Orava; 32 % z NP Veľká Fatra). Respondenti
uviedli, že sa objavujú medzi susedmi aj vzťahy priateľské až dôverné (5,6 % z CHKO Horná
Orava; 7 % z NP Veľká Fatra), ľahostajné (11,2 % z CHKO Horná Orava; 7 % z NP Veľká
Fatra), chladné až mierne napäté (7,5 % z CHKO Horná Orava; 2,3 % z NP Veľká Fatra),
závisť a občasné zvady (7 % z CHKO Horná Orava; 8,7 % z NP Veľká Fatra) alebo časté
zvady, kedy je spolupráca takmer nemožná (3,7 % z CHKO Horná Orava; 0,6 % z NP Veľká
Fatra).
Respondenti odpovedali tiež na otázku „Ste ochotní zapájať sa do aktivít v obci?“ Prehľad ich
odpovedí prináša tabuľka 7.

Až 73,8 % respondentov z CHKO Horná Orava a 49,4 % respondentov z NP Veľká Fatra
označili odpoveď „áno, občas“ sme ochotní zapájať sa do aktivít v obci. Z CHKO Horná
Orava 6,1 % opýtaných a 38,4 % z NP Veľká Fatra sa vyjadrilo, že nie sú ochotní zapájať sa
do aktivít. Len 20,1 % respondentov z CHKO Horná Orava a 12,2 % opýtaných z NP Veľká
Fatra je ochotných pravidelne sa zapájať do aktivít v obci.
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Záver
Alternatívny spôsob rozvoja spoločnosti, proces zmeny vedúci k harmonizácii ochrany
životného prostredia a ekonomického rozvoja, dostal názov udržateľný rozvoj. Rozsah
pôsobnosti tejto koncepcie je celosvetový, zasahuje politické, sociálno-ekonomické aj
kultúrne systémy svetového spoločenstva. Týka sa všetkých úrovní verejného aj bežného
života ľudí na svete – od riadenia medzinárodných inštitúcií, cez národné vlády a lokálne
spoločenstvá po každého jednotlivca (Halašová, 2011).
Pri snahe o rozvoj v chránených územiach je potrebné rešpektovať zásady udržateľného
rozvoja a zabezpečiť prepojenie všetkých jeho aspektov – environmentálneho, sociálneho,
ekonomického a inštitucionálneho. Do úvahy treba vziať aj behaviorálny aspekt – názory,
postoje a percepciu miestneho obyvateľstva, pretože úspešná ochrana prírody je podmienená
udržateľným spôsobom života jeho obyvateľstva. Znalosť postojov a názorov obyvateľstva
prispieva k zmierneniu a k riešeniu konfliktov medzi miestnym obyvateľstvom a CHÚ.
Výsledky výskumu priniesli informácie o situácii v skúmaných chránených územiach (v CHKO
Horná Orava, v NP Veľká Fatra) a poukázali na takmer identický pohľad miestneho obyvateľstva
na ďalšie smerovanie regiónov. Podľa vyjadrenia respondentov si väčšina obyvateľov z CHÚ
uvedomuje, že žije v chránenom území a pripisuje tomu aj význam. Z odpovedí obyvateľov oboch
CHÚ je zrejmé, že pri definovaní budúceho rozvoja uvažuje väčšina o miernom pokroku.
Najväčší potenciál rozvoja vybraných chránených území vidia respondenti predovšetkým v
rozvoji cestovného ruchu a turistiky, čo je prepojené aj so žiadaným rozvojom služieb v CHKO
Horná Orava a vytvorením nových zariadení pre oddych a voľný čas v území NP Veľká Fatra.
Respondenti z NP Veľká Fatra venovali oproti respondentom z CHKO Horná Orava vyššiu
pozornosť aj príchodu mladých ľudí do obcí a vodným zdrojom. Možno konštatovať, že uvedené
reflektuje súčasný trend odchodu mladých ľudí z vidieckych obcí do miest, väčšinou pomerne
vzdialených od svojho pôvodného bydliska. Takisto sa v tom odráža skutočnosť, že NP Veľká
Fatra je vyhlásený za chránenú vodohospodársku oblasť (Kliment et al., 2008), ktorá vykazuje
bohaté zásoby povrchových a podzemných vôd, ktoré môžu byť využité pre vodárenské,
rekreačné a iné účely. Obyvatelia oboch chránených území týmto spôsobom poukázali na
potenciál, ktorý v súčasnosti považujú za nedostatočne využitý. Súvisiacim problémom môže byť
nedostatok finančných prostriedkov v obciach, ktoré sú jedným z determinujúcich faktorov
rozvoja. Ďalším obmedzujúcim faktorom rozvoja je podľa obyvateľov CHKO Horná Orava
lokalizácia obcí na území CHKO, pričom obyvatelia NP Veľká Fatra tento fakt výrazne
nepociťujú. Pre obyvateľov z NP Veľká Fatra je závažnejším problémom nedostatok pracovných
príležitostí. Vzťahy medzi obyvateľmi obcí boli prevažne vnímané v oboch územiach ako dobré,
bez zvláštnych osobných vzťahov, prípadne ako vzťahy dobrých známych. Vzájomné vzťahy sú
dôležitým predpokladom rozvoja obcí, faktorom vytvárajúcim celkovú atmosféru územia a
značne ovplyvňujúcim kvalitu života ľudí. Rovnako podmieňujú aj participáciu obyvateľov na
rôznych aktivitách v obci, do ktorých sa podľa prieskumu, zapája najvyššie percento
respondentov z oboch chránených území iba občas. Značný rozdiel vidieť pri odpovedi „nie,
nezapájam sa nikdy“, ktorá bola v porovnaní s územím CHKO Horná Orava častejšia v NP Veľká
Fatra. Môže ísť o pôsobenie viacerých faktorov – negatívny postoj voči miestnej samospráve,
celková napätá atmosféra v obci, demotivácia alebo jednoduchá neochota zo strany obyvateľov.

Všeobecne platí, že chránené územia čelia dvom priamym výzvam. Prvou je neistota v
rozsahu od miestnej politiky po klimatické zmeny, ekonomické a geopolitické podmienky.
Druhou sú hodnoty sprevádzajúce vzťahy so susedmi, návštevníkmi a decíznou sférou, ktoré
riešia dilemu, aké hodnoty by mali dominovať (Mc Neely, 2008).
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Prezentované zistenia poukazujú na potrebu zvyšovania environmentálneho uvedomenia
verejnosti, nutnosť podpory miestnej integrity a systematický prístup k riešeniu
environmentálnych, sociálnych a ekonomických problémov v spolupráci s miestnym
obyvateľstvom. Poznanie názorov obyvateľstva v chránených územiach môže výrazne
prispieť k zachovaniu prírodných, kultúrno-historických hodnôt v území a udržateľnému
využívaniu prírodných zdrojov. Získané výsledky možno využiť pri konštruktívnej
komunikácii s verejnosťou a pre efektívnu participáciu verejnosti na plánovacích procesoch a
riešeniach, smerujúcich k ochrane prírody a udržateľnému rozvoju chránených území.
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