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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou vzťahu medzi ľudskou činnosťou – bývaním a životným prostredím,
komparáciou konkrétnych sídelných štruktúr a to obce Suchá dolina a satelitu Vlčie doly (Šariš) a zahŕňa návrh
opatrení a usmernení pre spomínané lokality. Prieskum bol realizovaný v roku 2012-2013, pričom zber údajov
sme realizovali dotazníkovou metódou obyvateľov skúmaných lokalít a štruktúrovaným rozhovorom so
starostami obce Dulová Ves a Suchá dolina. Informácie získané z dotazníka sme komparatívnou metódou
vyhodnocovali prostredníctvom systému ATLAS.ti. Na základe výsledkov môžeme tvrdiť, že výstavba domov
v minulosti do foriem tradičného dedinského sídla brala do úvahy omnoho viac environmentálnych,
ekologických a sociálnych faktorov vrátane sídelnej únosnosti životného prostredia ako súčasný trend stavania
prímestských urbárií - satelitov, ktorý je z hľadiska dlhodobej udržateľnosti nevhodný.
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Abstract: The article explores of analyse interaction human activity - housing and environment, comparation of
exist settlement structures localities village Suchá dolina and suburbarium Vlčie doly (region Šariš). Include
proposal precaution and rectify for research localities. Research was realised from 2012 to 2013, survey
collection of field data living respondents from localities was compared by ATLAS.ti system. The basis of the
results we can assert that historical situation construction in form of traditional village-settlement made
consideration across large scale environmental, ecological and social elements include settlement environmental
tolerability than suburbarium-settlement as common unsustainability trend.
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