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PROGRAM PROGRAM 
UDRUDRŽŽATEATEĽĽNNÉÉHO ROZVOJA HO ROZVOJA 

REGIREGIÓÓNU VYSOKÝCH TATIERNU VYSOKÝCH TATIER

Peter PlachyPeter Plachy &  &  Michal KravMichal Kravččííkk



Projekt TatranskProjekt Tatranskáá šškola regionkola regionáálneho rozvoja (TASRR) lneho rozvoja (TASRR) 
prinprinášáša tri mimoriadne inovata tri mimoriadne inovatíívne avne a pionierske dimenzie pionierske dimenzie 

uvauvažžovania:ovania:

1.Regionálny rozvoj chápe ako široký a otvorený proces 
spolupráce subjektov v území
2.Tento proces chápe zároveň ako školu v ktorej sa 
zúčastnené subjekty zároveň učia

3.Tretia dimenzia, ktorá je mimoriadne zaujímavá je 
teritoriálne vymedzenie skúmaného a riešeného územia, 
v našom prípade Vysokých Tatier, medzinárodnej značky 
výnimočnej lokality, skupiny sídiel, výnimočných prírodných 
a kultúrnych hodnôt.



Regiegióón je poznan je poznaččený mnoený množžstvom stvom 
vnvnúútorných kontrastov atorných kontrastov a dispardisparíítt

1.1. izolovaný prizolovaný príístup kstup k vyuvyužžíívaniu zdrojov vaniu zdrojov úúzemia, zemia, 
analýzam rozvoja analýzam rozvoja úúzemia azemia a mapovaniu rozvojovmapovaniu rozvojovéého ho 
potencipotenciáálu lu úúzemiazemia

2.2. izolovanizolovanéé ssúúkromnkromnéé investinvestíície (tak CR, tak cie (tak CR, tak 
priemysel, tak farmpriemysel, tak farmáári ari a pod.)pod.)

3.3. izolovanizolovanéé verejnverejnéé investinvestíície do obnovy acie do obnovy a výstavby výstavby 
infrainfrašštrukttruktúúry vry v úúzemzemíí (na (na úúzemzemíí katastrov obckatastrov obcíí, , čči i 
ich ich ččastastíí))

4.4. nevytvnevytváárajrajúú sa urbsa urbáánne,nne, architektonicky aarchitektonicky a objemovo objemovo 
harmonizovanharmonizovanéé celky celky 

5.5. podpornpodpornéé aa motivamotivaččnnéé nnáástroje sstroje súú roztrieroztriešštentenéé
(finan(finanččnnéé aa nefinannefinanččnnéé) ) 



1.1. obrobráátentenéé poradie dôleporadie dôležžitosti rieitosti rieššenia verejných enia verejných 
potrieb apotrieb a zabezpezabezpeččenia verejných sluenia verejných služžieb zieb z hhľľadiska adiska 
obobččana ako aj z hana ako aj z hľľadiska pracovnadiska pracovnííka ka čči i 
zamestnanca v zamestnanca v úúzemzemíí

2.2. napriek znnapriek znáámosti znamosti značčky Tatry ky Tatry žživot vivot v regiregióóne pre ne pre 
obyvateobyvateľľa prina prinášáša vea veľľmi zlomi zložžititéé situsituáácie acie a výzvy výzvy ––
socisociáálna alna a bytovbytováá politikapolitika

3.3. motivmotiváácia pre ucia pre užžššiu spolupriu spolupráácu susedstiev cu susedstiev 
aa spolospoloččenstiev venstiev v rráámci regimci regióónu nu –– komunitný rozvojkomunitný rozvoj

4.4. trtráávenie vovenie voľľnnéého ho ččasu aasu a komunitný rozvoj komunitný rozvoj 
5.5. nedostatonedostatoččnnáá spoluprspoluprááca komunitných ca komunitných 

aa prirodzených lprirodzených líídrov v drov v úúzemzemíí

ObyvateObyvateľľ úúzemia je vzemia je v úúzadzadíí
aa v popredv popredíí zzááujmov sujmov súú izolovanizolovanéé iniciatiniciatíívy  vy  

vv oblasti rozvoja oblasti rozvoja úúzemia azemia a individuindividuáálne zlne zááujmy vujmy v úúzemzemíí



ZaostZaostáávanie informavanie informaččnej infranej infrašštrukttruktúúry, komunikary, komunikaččných, ných, 
koordinakoordinaččných, plných, pláánovacnovacíích ach a riadiacich procesov riadiacich procesov 

1.1. absencia jednotnej vabsencia jednotnej víízie rozvoja zie rozvoja úúzemia a systzemia a systéému riadenia rozvoja mu riadenia rozvoja 
regiregióónunu

2.2. nedostatonedostatoččne rozvinutý systne rozvinutý systéém strategickm strategickéého plho pláánovania celnovania celéého ho 
regiregióónunu

3.3. absencia platformy, ktorabsencia platformy, ktoráá by umoby umožňžňovala viesovala viesťť neustneustáály ly 
multisektorový dialmultisektorový dialóóg og o rozvojových potrebrozvojových potrebáách ach a udrudržžateateľľnosti nosti 
rozvoja regirozvoja regióónunu

4.4. chýba chýba úúdajovdajováá a znalostna znalostnáá bbááza jednotlivých obcza jednotlivých obcíí trvalej trvalej 
informainformaččnej hodnotynej hodnoty

5.5. absencia: integrovanabsencia: integrovanéého povoho povoľľovania stavieb, hodnotenia ovania stavieb, hodnotenia 
hospodhospodáárskych aktivrskych aktivíít vt v krajine, prehodnotenia doterajkrajine, prehodnotenia doterajšíších ch 
technických technických úúprav aprav a zmien krajinyzmien krajiny

6.6. absencia zabsencia záákladných komunikakladných komunikaččných aných a medimediáálnych nlnych náástrojov strojov 
aa infrainfrašštrukttruktúúry v regiry v regióónene

7.7. nedostatok komunikanedostatok komunikaččných trných tráás vs v regiregióóne (napr. cyklistickne (napr. cyklistickéé trasy, trasy, 
turistickturistickéé chodnchodnííky aky a pod.) apod.) a integrovanintegrovanéého systho systéému priestorovmu priestorovéého ho 
znaznaččeniaenia

8.8. absencia absencia úúččinninnéého systho systéému vmu vččasnasnéého varovania obyvateho varovania obyvateľľstvastva



NNÁÁVRH HLAVNÝCH CIEVRH HLAVNÝCH CIEĽĽOV ZMENYOV ZMENY

1.1. Dosiahnutie vysokDosiahnutie vysokéého stupho stupňňa harmoniza harmonizáácie cie 
podporných apodporných a motivamotivaččných mechanizmov ných mechanizmov 
(finan(finanččných aj nefinanných aj nefinanččných) pre rozvoj reginých) pre rozvoj regióónu nu 
na vna vššetkých etkých úúrovniach verejnej sprrovniach verejnej spráávy vy 
aa vysokvysokéého stupho stupňňa inova inováácie vcie v regiregióóne Vysokne Vysokéé
TatryTatry

2.2. Vytvorenie prijateVytvorenie prijateľľných podmienok na bývanie a ných podmienok na bývanie a 
žživot obyvateivot obyvateľľov (trvale alebo prechodne ov (trvale alebo prechodne 
ubytovaných) vubytovaných) v regiregióóne Vysokne Vysokéé Tatry Tatry 

3.3. Budovanie vedomia spoluzodpovednosti za Budovanie vedomia spoluzodpovednosti za 
rozvoj regirozvoj regióónu anu a spoluspoluúúččasti obasti obččanov anov 
aa subjektov vsubjektov v regiregióóne na plne na pláánovannovaníí spolospoloččných ných 
potrieb, strategickom rozhodovanpotrieb, strategickom rozhodovaníí
aa spolufinancovanspolufinancovaníí potrieb spolopotrieb spoloččnnéého zho zááujmu ujmu 



VVÍÍZIA KZIA K ROKU 2020ROKU 2020
1.1. bude regibude regióón Vysokn Vysokéé Tatry uznTatry uznáávaným medzinvaným medzináárodným lrodným líídrom drom 

vv oblasti vývoja environmentoblasti vývoja environmentáálnych technollnych technolóógigiíí aa zavzaváádzania dzania 
inovinováácie vcie v oblasti hospodoblasti hospodáárenia srenia s krajinou, pôdnym, lesným krajinou, pôdnym, lesným 
fondom afondom a vodnými zdrojmi. vodnými zdrojmi. 

2.2. zaznamenzaznamenáá regiregióón Vysokn Vysokéé Tatry, ako aj mesto VysokTatry, ako aj mesto Vysokéé Tatry, uTatry, užž
dlhodobý adlhodobý a stabilný rast postabilný rast poččtu trvale ako aj prechodne tu trvale ako aj prechodne žžijijúúcich cich 
obyvateobyvateľľov vov vššetkých generetkých generááciciíí kvôli dlhodobkvôli dlhodobéému a zmu a záásadnsadnéému mu 
zlepzlepššeniu podmienok celoroeniu podmienok celoroččnnéého zamestnania, podmienok na ho zamestnania, podmienok na 
bývanie, rozvoju komunitných aktivbývanie, rozvoju komunitných aktivíít at a momožžnostiam sebarealiznostiam sebarealizáácie.  cie.  

3.3. bude informabude informaččný systný systéém verejnej sprm verejnej spráávy vvy v regiregióóne Vysokne Vysokéé Tatry Tatry 
plne automatizovanplne automatizovanéé, komunika, komunikaččnnéé, pl, pláánovacie a rozhodovacie novacie a rozhodovacie 
mechanizmy budmechanizmy budúú plne rozvinutplne rozvinutéé, certifikovan, certifikovanéé aa vyhvyhľľadadáávanvanéé
domdomáácou acou a zahranizahraniččnou odbornou verejnosnou odbornou verejnosťťou pre výmenu ou pre výmenu 
skskúúsenosti asenosti a rozvoj spoluprrozvoj spoluprááce. ce. 

4.4. Vedomie aVedomie a miera spoluzodpovednosti subjektov vmiera spoluzodpovednosti subjektov v regiregióóne Vysokne Vysokéé
Tatry za rozvoj regiTatry za rozvoj regióónu sa znu sa záásadne zvýsadne zvýšši ai a zlepzlepšíší. . 



CIECIEĽĽ ČČ. 1:. 1: INTEGROVANINTEGROVANÁÁ OCHRANA AOCHRANA A OBNOVA OBNOVA 
PRPRÍÍRODNRODNÉÉHO HO DEDIDEDIČČSTVA REGISTVA REGIÓÓNUNU
CIECIEĽĽ ČČ. 2: . 2: INTEGROVANINTEGROVANÁÁ OCHRANA VODNÝCH OCHRANA VODNÝCH 
ZDROJOV ZDROJOV REGIREGIÓÓNUNU
CIECIEĽĽ ČČ. 3: . 3: INTEGROVANINTEGROVANÉÉ VYUVYUŽŽÍÍVANIE OBNOVITEVANIE OBNOVITEĽĽNÝCH NÝCH 
ZDROJOV ZDROJOV ENERGIE REGIENERGIE REGIÓÓNUNU
CIECIEĽĽ ČČ. 4: . 4: INTEGROVANÝ ROZVOJ SLUINTEGROVANÝ ROZVOJ SLUŽŽIEB V REGIIEB V REGIÓÓNENE
CIECIEĽĽ ČČ. 5: . 5: POSILNIPOSILNIŤŤ ROZVOJ ROZVOJ ĽĽUDSKÝCH ZDROJOV UDSKÝCH ZDROJOV 
VV REGIREGIÓÓNE  NE  
CIECIEĽĽ ČČ. 6 :. 6 : VYSOKVYSOKÉÉ TATRY UZNTATRY UZNÁÁVANÝ LVANÝ LÍÍDER VDER V OBLASTI OBLASTI 
VÝVOJA VÝVOJA ENVIRONMENTENVIRONMENTÁÁLNYCH LNYCH 
TECHNOLTECHNOLÓÓGIGIÍÍ AA ZAVZAVÁÁDZANIA DZANIA INOVINOVÁÁCICIÍÍ
VV OBLASTI HOSPODOBLASTI HOSPODÁÁRENIA SRENIA S KRAJINOUKRAJINOU
CIECIEĽĽ ČČ. 7: . 7: TATRY BEZ ODPADUTATRY BEZ ODPADU
CIECIEĽĽ ČČ. 8: . 8: VYBUDOVANIE METROPOLITNEJ VYBUDOVANIE METROPOLITNEJ 
INFORMAINFORMAČČNEJ SIETENEJ SIETE
CIECIEĽĽ ČČ 77 VYBUDOVANIE INTEGROVANEJ DOPRAVNEJVYBUDOVANIE INTEGROVANEJ DOPRAVNEJ

GLOBÁLNE CIELE PRE
INTEGROVANÝ ROZVOJ REGIÓNU



IntegrovanIntegrovanáá ochrana aochrana a obnova probnova príírodnrodnéého dediho dediččstvastva
1.1. ZriadiZriadiťť komplexnkomplexnéé centrum rozvoja regicentrum rozvoja regióónu, ktornu, ktoréé bude ponbude ponúúkakaťť

informinformáácie i slucie i služžby udrby udržžateateľľnnéého vyuho využžíívania prvania príírodných zdrojov rodných zdrojov 
pre dompre domáácich icich i nnáávvšštevntevnííkov regikov regióónu. nu. 

2.2. VypracovaVypracovaťť systsystéém  stm  stáálej  informovanosti podporných lej  informovanosti podporných 
programov pri udrprogramov pri udržžateateľľnom  vyunom  využžíívanvaníí prpríírodných zdrojov rodných zdrojov 

3.3. ZriadiZriadiťť ininšštittitúút pilotných projektov  vt pilotných projektov  v regiregióóne pre prezentne pre prezentááciu ciu 
ekotechnolekotechnolóógigiíí pri vyupri využžíívanvaníí prpríírodných zdrojov rodných zdrojov 

4.4. ZriadiZriadiťť ininšštittitúút kongresovej turistiky pre integrovant kongresovej turistiky pre integrovanúú ochranu ochranu 
prpríírody a zavrody a zaváádzanie ekotechnoldzanie ekotechnolóógigiíí vv rozvojových projektoch rozvojových projektoch 
regiregióónu nu 

5.5. RozvinRozvinúúťť program zakladania ekofariem, ako sprogram zakladania ekofariem, ako súúččasasťť ochrany ochrany 
prpríírody rozvoja vidieckej turistiky vrody rozvoja vidieckej turistiky v regiregióóne Tatier  ne Tatier  

6.6. ZriadiZriadiťť ininšštittitúút vzdelt vzdeláávania (Tatranskvania (Tatranskáá šškola regionkola regionáálneho lneho 
rozvoja) pre prrozvoja) pre príípravu projektov vpravu projektov v regiregióóne ne 

7.7. ZavZaváádzadzaťť do vdo vššetkých stupetkých stupňňov vzdelov vzdeláávania vvania v regiregióóne ne 
presadzovanie ochrany prpresadzovanie ochrany príírody ako srody ako súúččasasťť trvalo udrtrvalo udržžateateľľnnéého ho 
rozvoja (TUR)rozvoja (TUR)



ZZááverevereččnnáá konferencia projektukonferencia projektu
TatranskTatranskáá šškola regionkola regionáálneho rozvoja lneho rozvoja 

bude 23.bude 23.--24. okt24. októóbra 2008 bra 2008 
v Tatranskej Lomnici. v Tatranskej Lomnici. 

Bude prezentovaný výstup a nBude prezentovaný výstup a náávrh vrh 
opatrenopatreníí ako pomôcako pomôcťť celceléému regimu regióónu nu 

Vysokých Tatier. Vysokých Tatier. 

Ste pozvanSte pozvaníí!!



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť!!

viac na viac na 
www.tatrypreludi.skwww.tatrypreludi.sk



Vplyv "vydlVplyv "vydláážždendenéého raja" ho raja" 
na prna príírodnrodnéé prostredie Tatierprostredie Tatier

Michal Michal KravKravččíík, Ing., PhD.,k, Ing., PhD.,
MVO MVO ĽĽUDIA A VODAUDIA A VODA

InvestiInvestiččnnéé ffóórum, 17. septembra 2008, rum, 17. septembra 2008, Aquacity Poprad Aquacity Poprad 
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SSúúččasnasnáá prax manaprax manažžmentu krajiny:      mentu krajiny:      
systsystéémovmovéé kanalizovanie dakanalizovanie dažďžďovej vody z prostredia kde ovej vody z prostredia kde ččlovek lovek žžije,    ije,    

rekreuje sa i kde zrekreuje sa i kde zíískava potraviny      skava potraviny      



UrbanizUrbanizáácia a spriemyselcia a spriemyselňňovanie provanie príírodnrodnéého ho 
prostredia prostredia 
menmeníí toky energie toky energie 
medzi zemou a nebom:  medzi zemou a nebom:  
–– vyuvyužžíívanie povanie poľľnohospodnohospodáárskej krajinyrskej krajiny
–– kanalizovanie zemskkanalizovanie zemskéého povrchuho povrchu
–– kanalizovanie vodných tokovkanalizovanie vodných tokov
–– urbanizurbanizáácia prostredia. cia prostredia. 



Kanalizujeme poKanalizujeme poľľnohospodnohospodáársku krajinu, Vrbov, lrsku krajinu, Vrbov, lééto 2007to 2007



Kanalizujeme mestKanalizujeme mestáá a obcea obce
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KanalizovKanalizováávanie davanie dažďžďových vôdových vôd





Distribúcia slnečnej 
energie v krajine



Teplotný dáždnik nad mestom



Deštrukcia vodného cyklu



Visiaci mrak nad Bachurňou 28.Júl 2003
SSáálavlavéé teplo z vysuteplo z vysuššenej krajiny vytlenej krajiny vytlááčča mraky do chladneja mraky do chladnejšíších hôrch hôr





PrPrííččiny vzniku iny vzniku žživelných pohrômivelných pohrôm

Stav krajiny zadrStav krajiny zadržžiavaiavaťť dadažďžďovovúú voduvodu
Zmena termodynamických prZmena termodynamických prúúdov medzi  dov medzi  
zemským povrchom a atmosfzemským povrchom a atmosféérou rou 

Znížená schodnosť zadržiavať dažďovú vodu 
v ekosystémoch (vyhodnocované do roku 2000): 

• Holorubná ťažba dreva – 11,2%
• Zdravotný stav lesov – 4,7%
• Rozoranie medzí a sceľovanie pozemkov – 20,0%
• Investičná politika v poľnohospodárstve – 33,3%
• Kanalizovanie vodných tokov - 2,1%
• Urbanizácia a spevňovanie zemského povrchu  – 26,7%



Príklad poškodenej krajiny

Zdroj: Google Earth

Poprad
Levoča

Stará
Ľubovňa

Sabinov

Kežmarok

Bachureň

Levočské
vrchy

Narušená poľnohospodárska krajina Spiša a Šariša

Čergov
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Vplyv urbanizVplyv urbanizáácie Tatranských oscie Tatranských osáád na d na úúbytok vody z TANAPu     bytok vody z TANAPu     

Plocha urbanizovanPlocha urbanizovanéého prostredia ho prostredia 1.229.000 m21.229.000 m2
OdteOdteččenenáá dadažďžďovováá voda z Tatr. osvoda z Tatr. osáád d 786, 560 m3/rok 786, 560 m3/rok 
V extrV extréémne mokrom roku mne mokrom roku 1.047.108 m3/rok1.047.108 m3/rok
V extrV extréémne suchom roku   mne suchom roku   474.394 m3/rok474.394 m3/rok



1 kubický meter vyparenej vody sp1 kubický meter vyparenej vody spááli 700 KWhli 700 KWh
slneslneččnej energie a zabrnej energie a zabrááni jej uvoni jej uvoľľneniu do atmosfneniu do atmosfééry  ry  

1.1. Z Popradskej urbanizovanej zZ Popradskej urbanizovanej zóóny sa odkanalizuje viac ako 5 ny sa odkanalizuje viac ako 5 
mil. kubických metrov, mil. kubických metrov, ččo odpovedo odpovedáá 3.500 000.000 KWh. 3.500 000.000 KWh. 

2.2. Viac ako 60% tejto energie sa uvoViac ako 60% tejto energie sa uvoľľnníí do atmosfdo atmosfééry a vytvry a vytváára ra 
ssáálavlavéé teplo, ktorteplo, ktoréé prehrieva Popradskprehrieva Popradskúú kotlinu a prispieva k kotlinu a prispieva k 
zvýzvýššeniu dynamiky výmeny tepla medzi horským maseniu dynamiky výmeny tepla medzi horským masíívom vom 
Tatier a Popradskou kotlinou. To je jedna z prTatier a Popradskou kotlinou. To je jedna z prííččin in ččastejastejšíších a ch a 
extrextréémnejmnejšíších ch žživelných pohrôm v Tatrivelných pohrôm v Tatrááchch

3.3. Ak proces vysuAk proces vysuššovania kotliny bude pokraovania kotliny bude pokraččovaovaťť, Tatranský  , Tatranský  
nnáárodný park bude v budrodný park bude v budúúcnosti ecnosti eššte viac ohrozený. te viac ohrozený. 

4.4. K tomuto stavu prispievajK tomuto stavu prispievajúú vvššetky komunity pod Tatrami    etky komunity pod Tatrami    





VydlVydláážždeným rajom deným rajom 
si dlsi dláážždime cestu dime cestu 

do pekla!do pekla!

RieRieššenie existuje naenie existuje na
www.vodnaparadigma.skwww.vodnaparadigma.sk

ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť!!


