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ABSTRAKT 
Príspevok pojednáva o niektorých špecifikách regionálne rozvoja s ohľadom na ekoturizmus a informovanosť 
regiónov. Správanie sa nie len podnikateľských subjektov, ale aj samotných obyvateľov si vyžaduje systematický 
prístup k starostlivosti o životné prostredie založenom na  informovanosti, ktorý dovedie ľudstvo k prijatiu 
vážnych ekologických a environmentálnych opatrení. Z tohto dôvodu by bolo pozitívne ak by verejná správa 
a samospráva mala väčší vplyv na občanov v zmysle preventívnych opatrení, či už pri eliminácii odpadov, 
úspory energie alebo aj ochrany životného prostredia  nie len v danom regióne. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: regionálny rozvoj, ekoturizmus, environmentálne manažérstvo. 
 
ABSTRACT 
The paper deals with some peculiarities of regional development with regard to eco-tourism and regional 
information. Behavior not only businesses but also the citizens themselves requires a systematic approach to 
caring for the environment based on information, which leads mankind to adopt serious ecological and 
environmental measures. For this reason, it would be positive if the public administration and local authorities 
have a greater impact on people in terms of preventive measures, whether in the elimination of waste, energy 
saving and environmental protection and not only in the region. 
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Úvod 
 
Ochrana životného prostredia je významne ovplyvňovaná a usmerňovaná legislatívnou úpravou a normami. Ako 
preventívny nástroj ochrany životného prostredia, ktorý môže vo významnej miere ovplyvniť fungovanie 
regiónu je implementovanie noriem radu ISO 14 000 systémy environmentálneho manažérstva. V európskom 
meradle sa implementujú nie len spomínané normy radu ISO 14 000 ale aj nariadenia ES a EP o samotnom 
EMAS. Ak chce verejná správa a samospráva implementovať environmentálne manažérske systémy, je potrebná 
dôsledná informovanosť všetkých zainteresovaných strán ako sú občania regiónu a podnikateľské subjekty, ktoré 
sa nachádzajú na katastrálnom území dotknutého regiónu. V prípade rozvoja ekoturizmu ako formy cestovného 
ruchu je podstatné si uvedomiť, že udržateľný rozvoj  má veľký vplyv na rozhodovanie potenciálnych klientov. 

 
Región – cieľavedomý prostriedok aktivity 
 
Regionálna ekonómia vychádza zo špeciálneho chápania regiónu. V praxi sa používa jednoduché označenie 
rôznych systémov regiónov – mikroregióny, medziregióny a makroregióny. Pojem subregión sa používa pri 
vyjadrení hierarchickej podriadenosti.  
Poňatie regiónu ako nástroja aktivity úzko súvisí s jeho funkciou, teda plní poslanie v štáte a ohraničenom 
ekonomickom priestore. Jeho funkcia stanovuje a sleduje daný cieľ a rieši problematiku územnej organizácie 
správy štátu, územnej samosprávy, ale zároveň usmerňuje sociálne a ekonomické procesy.  
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 Regióny z hľadiska priestorového dosahu vo väzbe k štátnym útvarom možno členiť nasledovne: 1 
 subnacionálne; 
 supranacionálne; 
 transnacionálne. 

 
Pri subnacionálnom území sa zamýšľa s jednotlivými územiami konkrétneho štátu. Región sa však najčastejšie 
zlučuje so subnacionálnym regiónom, no v istom zmysle aj s transnacionálnym regiónom. V prípade 
transnacionálneho územia sa jedná o jednotlivé územia dvoch prípade viacerých štátov, ktoré tým pádom siahajú 
za hranice štátu. Pri supranacionálnych a transnacionálnych regiónov  platí, že disponujú rozličnou menou, 
colnou reguláciou, ale aj právnym systémom. Pričom subnacionálne regióny sú charakteristické tým, že si dané 
inštitúcie rozdeľujú s inými regiónmi štátu.2 
V mnohých prípadoch je subnacionálny región označovaný ako územná jednotka územno-správnej segmentácie 
štátu. Jedná sa o samostatný druh regionálnej segmentácie, ktorej hlavnou funkciou je zaistiť priestorový 
charakter riadenia verejnej správy na území daného štátu. Nevyhnutnosťou verejnej správy je tvorenie jedného 
celku, ktorého charakterom je rozsah pridelených funkcií a pôsobností. Spĺňa tiež teritoriálnu formu, ktorá 
zabezpečuje, aby sa tieto funkcie mohli vykonávať. Cieľom regiónov by v prvom rade mala byť identifikácia 
tých schopností, ktoré sú osobitne spojené  na jeho dané územie, t.j. určovať svoje vzťahové aktíva. To znamená, 
že ide o väzby a siete stykov, ktoré sa neviažu na trhovú výmenu, ale sú podstatné pre činnosť regionálnej 
ekonomiky. Jedná sa o vzťahy medzi  odbornými spoločnosťami a inštitúciami, ktoré sú v mnohých prípadoch  
podstatné pre úspech regiónov v inovácii a konkurencieschopnosti. (Tej, 2009) 
Na rast regiónov a ich ekonomickú efektívnosť môžu podstatne vplývať nasledujúce faktory: 

 globalizácia (región je senzibilnejší ako krajina); 
 technologické zmeny (technologicky zamerané regióny sú spôsobilejšie); 
 pokles pracujúceho obyvateľstva. 

 
Pričom iba technológia a inovačný potenciál nepostačujú pre rast a rozvoj regiónov, keďže samotný región by 
mal vytvárať takú skupinu populácie, ktorá predstavuje „vysokú kvalitu“, teda pritiahne a udrží kvalifikovaných 
ľudí, je pozitívne naviazaný na globálne trhy, má zodpovedajúce podnikateľské prostredie, materiálno-technické 
zázemie a prosperujú na trhu práce. 
Regionálny rozvoj Slovenskej republiky výrazne ovplyvňuje regionálna politika Európskej únie. V roku 1994 
vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa výraznejšie presadzuje regionálny rozmer ekonomických, 
sociálnych a environmentálnych procesov 
 
Regionálna politika a regionálny rozvoj na Slovensku 
 
Z pohľadu hospodárstva štátu je nesmierne dôležitá aj ekonomická aktivita obyvateľstva. Nezamestnanosť má 
výrazný dopad na vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva. V našej krajine sa vzdelanie zabezpečuje 
prostredníctvom škôl, od materských až po vysoké školy, pričom v súčasnosti je markantný počet materských 
škôl, z dôvodu klesajúceho počtu  detí v predškolskom veku. Obdobný klesajúci trend nastáva už aj na 
základných školách, naopak počet vysokých škôl zreteľne stúpol. 
Na území Slovenska proces vnútornej priemyselnej reštrukturalizácie dodnes nie je dokončený. Udržiava sa 
trend eliminácie nezamestnanosti a posilnenia produktivity práce. V súčasnosti sa v priemyselnej politike 
zavádzajú nové medzinárodné dokumenty, ktoré usmerňujú vývoj priemyselného priestoru v Európe, čo 
napomáha vzostupu konkurencieschopnosti vo sfére inovácií priemyselnej výroby. Dnes je priemysel na 
Slovensku vo fáze transformácie z vysoko energetickej štruktúry na úsporný systém s hospodárnym využívaním 
energie a vyšším percentom spracovania pri aplikácií moderných technológií. 

Kvalitná infraštruktúra dominantných miest a regiónov je dobrým predpokladom pre prioritné 
postavenie v oblasti cestovného ruchu. Je však dôležité sa tiež zamerať na kvalitu poskytovaných služieb. 
Regionalizácia na našom území z pohľadu cestovného ruchu je vytváraná prostredníctvom potenciálu 
jednotlivých regiónov, pričom musia existovať dostatočne pevné väzby, ktoré vytvárajú účelné organizované 
celky (Falťan, Pašiak, 2004). V rámci potenciálu  rozvoja regiónov je veľmi dôležité akceptovať nové typy 
cestovného ruchu a jednou s takýchto alternatív je aj u nás málo využívaná forma ekoturizmus.  

Ekoturizmus môže byť vhodnou alternatívou voči devastácií území ťažbou dreva a nerastných surovín 
ale aj voči deštrukčným formám rozvoja rekreácie a turizmu. Vhodný rozvoj ekoturizmu je hlavne v tých 

                                                 
1 MAIER, G. - TŐDTLING, F.: Regionálna a urbanistická ekonomika 2. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Elita: Bratislava, 1998. s. 

314 
2IVANIČKOVÁ, A.: Regionalizácia a priestorová organizácia regionálneho rozvoja. Bratislava: Ekonóm, 1998. s. 20 - 48 
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regiónoch, kde chránené územia prinášajú určité obmedzenia vo využívaní krajiny. Je dôležité aby výhody, ktoré 
plynú z turistického ruchu tieto obmedzenia vykompenzovali (http://shambhala.webnode.cz/ekoturizmus/). V 
prípade dobrého  systému nastavenia by sa mohol ekoturizmus  stať jedným z nástrojov k systematickej ochrane 
prírody a regionálneho rozvoja. 
Podstatou pre implementáciu a fungovanie ekoturizmu ako formy cestovného ruchu by malo byť rešpektovanie 
nasledujúcich pravidiel viďobr. 1(Medzinárodná spoločnosť pre ekoturizmus (http://www.ecotourism.org/ 
12.2.2013)): 

 

 
Obr. 1 Ekoturizmus 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 
Udržateľný rozvoj je veľmi úzko spätý s regionálnym rozvojom z pohľadu aplikácie a integrácie kritérií 
udržateľnosti ako aj samotnej udržateľnosti využívania prírodných zdrojov. 
Z viacerých alternatív pre definovanie udržateľného rozvoja sa pre naše potreby stala vhodná aj definícia 
predmetnej problematiky podľa Gladwin (1995), ktorý konštatuje, že „sociálna, ekonomická a ekologická 
rovnosť ako v rámci generácií tak i medzi generáciami je zásadnou zložkou trvalej udržateľnosti“.  
Výzvou pre SR bolo premietnuť princípy TUR do každodenného správania, posudzovať všetky plánované i 
realizované aktivity prostredníctvom kritérií TUR a vyhodnocovať smerovanie k trvalej udržateľnosti pomocou 
súboru ukazovateľov (indikátorov) TUR (Majerník, 2006). 
 
Environmentálne manažérstvo ako nástroj udržateľného rozvoja 
 
Súčasnú etapu spoločenského vývoja charakterizujú environmentálne problémy takmer vo všetkých štátoch 
sveta. Príroda začala reagovať na neprimerané zásahy spoločnosti. Ekonomický rast ohrozuje hlavne tie časti 
prírody, (ktoré sú lokálne nadmerne znečisťované), to znamená, ktorých samoregulačné systémy už nestačia 
znečistenie eliminovať, a tak dochádza k ich devastácii. Základ environmentálneho manažérstva ako nástroja 
udržateľného rozvoja sa odvíja od klasického manažmentu a noriem radu  14000. 
Ďalší ekonomický rast a udržateľnosť rozvoja sa preto veľmi často a nie bezdôvodne spája s neistotou, keďže nie 
sme schopní kvantifikovať dôsledky, ktoré z neho vyplynú pre budúce generácie (ozónová diera, skleníkový 
efekt, kyslé dažde a iné).  

http://shambhala.webnode.cz/ekoturizmus/
http://www.ecotourism.org/
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Nástroje environmentálnej politiky je možné štruktúrovať z rôznych aspektov. Za najjednoduchšiu štruktúru sa 
považuje to, akým spôsobom nástroje zasahujú do mechanizmu fungovania hospodárstva. Akceptovaním 
takýchto prístupov k tejto štruktúre je potom možné ich rozlíšenie na priame a nepriame nástroje 
environmentálnej politiky viď. obrázok 4. Iné delenie podľa štruktúry je možné v členení na normatívne, 
finančné-ekonomické a voľné. 

 

 
Obr.2 Štrukturalizácia nástrojov environmentálneho manažérstva 

(Zdroj: upravené podľa Majerník, 2007) 
 
Regionálny rozvoj a environmentálne manažérstvo ide v ruka v ruke. Na základe realizovaných prieskumov 
môžeme konštatovať, že záujem regiónov je v rámci štatistického interpretovania nasledujúca. 
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Obr. 3 Informovanosť v danej regionálnej oblasti 

 (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 
 Na obrázku 3  môžeme vidieť, že informovanosť respondentov je na veľmi  nízkej úrovni. 
 

 
Obr. 4 Záujem o environmentálnu oblasť 

 (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 
Na základe vyhodnotenia získaných údajov sa ukázalo, že záujem o environmentálnu oblasť je na strednej 
úrovni.Prioritným krokom pre obec by malo byť zadefinovanie udržateľných cieľov a zámerov obce, ktoré musia 
byť v súlade so súčasným ponímaním trvalo udržateľného rozvoja, ktorý zdôrazňuje environmentálne, sociálne a 
ekonomické aspekty činnosti obce. Ciele, ktoré si obce vytýčia, by mali vyjadrovať aj ich poslanie. Týmto 
princípom sa majú riadiť všetky kľúčové aspekty (využívanie materiálov, energetických zdrojov, prírodné 
prostredie, sociálna spravodlivosť, rozvoj obce, ekonomická výkonnosť) činnosti obce s podporu 
zainteresovaných strán.Stanovenie cieľov je hlavým krokom, kde vedenie obce  (po konzultácii so 
zainteresovanými subjektmi) presne špecifikuje ciele, ako napr. "zníženie odpadov na počet obyvateľov 
produktu o 20% v priebehu piatich rokov" alebo "dosiahnutie minimálnej stanovenej úrovne neseparovaného 
odpadu." Výsledkom tejto činnosti bude zníženie nákladov obce a ušetrené finančné prostriedky môžu byť 
investované do zatraktívnenia katastrálneho územia obce s ohľadom na rozvoj cestovného ruchu. 
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Záver 
 
V súčasnosti, ako to ukazujú výsledky prieskumu v skúmanej oblasti (regióne) uvedomelosť občanov ešte nie je 
na požadovanej úrovni.Z toho vyplýva, že zvýšenú pozornosť je potrebné venovať informovanosti 
zainteresovaných strán ( orgány samospráv, podnikateľské subjekty, občania). To je možné zvýšiť 
environmentálnymi kampaňami a environmentálnym vzdelávaním. Je zrejmé, že zvyšovanie environmentálneho 
povedomia je zdĺhavá a časovo náročná práca, no zdá sa však, že inej cesty v súčasnosti niet, ak chceme pre 
budúce generácie zachovať vhodnú environmentálnu klímu. .Budovanie, implementovanie a udržiavanie 
nástrojov, ktoré prispievajú k zlepšeniu environmentálneho správania je časovo náročný a finančne nákladný 
proces. Efekty, ktoré sú prínosom pre regióny môžeme kvantifikovať a prínosy po implementácii jednotlivých 
nástrojov, sú nesporné.  
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