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Abstrakt: Ochrana a kvalita životného prostredia často závisí od udržateľného spôsobu života, postojov a
názorov obyvateľstva. Poznanie postojov a názorov človeka k životnému prostrediu môže výrazne prispieť k
skvalitneniu životného prostredia a udržateľnému rozvoju miest. Predkladaný článok prezentuje výsledky
dotazníkového prieskumu environmentálnej percepcie obyvateľov mesta Námestovo a Banská Štiavnica.
Výsledky výskumu poukázali na podobnosti, ale aj rozdiely vnímania problémov v životnom prostredí
obyvateľmi oboch skúmaných miest. Poukazujú na pozitíva (vývoj starostlivosti o životné prostredie sa zlepšuje,
obyvatelia si uvedomujú, že žijú na území CHKO a pripisujú tejto skutočnosti dôležitosť, sú ochotní svojim
konaním prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia v meste) a zároveň aj na negatíva (nevhodné
skladovanie odpadov, narušený vzhľad sídla, znehodnotené kultúrne pamiatky, poškodenie lesných porastov)
v životnom prostredí. Výsledky výskumu môžu slúžiť ako podklad pri tvorbe projektov zameraných na
skvalitňovanie životného prostredia a zároveň pri vypracovávaní strategických plánov pre životné prostredie
miest.
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Abstract: Protection of the environment and quality often depends on sustainable lifestyles, attitudes and
opinions of the population. Knowledge attitudes and opinions of man on the environment can significantly
contribute to the improvement of the environment and sustainable urban development. Submitted article presents
results of the questionnaire research of environmental perception of the inhabitants of Námestovo and Banská
Štiavnica. Results refer mainly to similarities, but also to differences in the perception of environmental
problems inhabitants of both cities studied: notes the positive (development of environmental care is improving,
inhabitants are aware to live on the PLA and they note the impotrance to live there, their actions are willing to
contribute to the improvement of environmental quality in the city) and also the negative factors (inappropriate
storage of waste, disturbed appearance seat, mutilated cultural monuments, forest damage) in the environment.
The research results can serve as a basis for developing projects aimed at improving the environment and at the
same time developing strategic plans for the urban environment.
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