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ABSTRAKT 
Príspevok oboznamuje s problematikou krajinno-ekologického plánovania, pričom sa zameriava na vybrané 
ustanovenia zo zákona o krajinnom plánovaní z roku 2006, ktorý ale dodnes nebol prijatý. Z hľadiska 
integrovanej starostlivosti o krajinu a jej prírodné zdroje sa prijatie tohto zákona považuje za nevyhnutné.   
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: krajinno-ekologické plánovanie, zákon o krajinnom plánovaní, krajinno-plánovacia 
dokumentácia, krajinný plán  
 
Abstract 
This paper discusses issues of landscape ecological planning, based on selected provisions of the Law on 
landscape planning from year 2006, which still has not been adopted. From the point of view integrated 
management on the landscape and its natural resources will be the adoption of this Law as necessary. 
  
KEY WORDS: landscape ecological planning, Law on landscape planning, landscape planning documentation, 
landscape plan 
  
 
Krajinno-ekologické plánovanie a jeho legislatívny rámec na Slovensku 
 
Krajinné plánovanie, ktoré je významnou súčasťou integrovaného manažmentu krajiny sa od roku 1990 zaradilo 
do rezortu životného prostredia. Kompetencie sú dnes rozdelené (MIKLÓS, L., et al. 2011) nasledovne: 

 ekologické aspekty územného plánovania sú v kompetencii Ministerstva životného prostredia, 
 územné plánovanie bez ekologických aspektov (urbanistické a územné aspekty) sú v kompetencii 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.  
 
Kompetenčné problémy ako i jasné vymedzenie ekologických aspektov územného plánovania by pomohol 
vyriešiť samostatný zákon o krajinnom plánovaní. Príprava návrhu tohto zákona vychádzala z uznesenia vlády 
SR č. 482 B.1 z 11. júna 2003, na základe ktorého bolo MŽP SR (Ministerstvo životného prostredia SR) 
v spolupráci s MVRR SR (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR)uložené vypracovať návrh zákona 
o krajinnom plánovaní, pričom sa vychádzalo aj z toho, že podľa zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších 
predpisov je MŽP SR ústredným orgánom na tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane ekologických 
aspektov územného plánovania.  
Treba zdôrazniť, že zákon o územnom plánovaní, ktorý mal byť hlavným legislatívnym rámcom pre integrovaný 
manažment krajiny, nakoniec nebol schválený a len jeden z jeho nástrojov tzv. krajinno-ekologický plán, sa stal 
nesystémovou súčasťou prieskumov a rozborov v rámci územného plánovania.  
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Krajinné plánovanie je dnes súčasťou legislatívy územného plánovania. Územné plánovanie možno považovať 
za najviac integrujúcu koncepciu priestorovej optimalizácie územia. Upravuje ju zákon č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) z 27. apríla 1976 v znení „ozeleneného“ zákona 
č. 237/2000 Z. z.. Krajinné plánovanie predstavuje proces vytvárania (krajinno-ekologicky) optimálnej 
organizácie a využitia krajiny (IZAKOVIČOVÁ, Z., 2012). 
V nasledujúcich podkapitolách, sa už viac zameriame na návrh zákona o krajinnom plánovaní a jeho vybrané 
ustanovenia, ktoré by schválením zákona vstúpili do platnosti a boli záväzné.  
 
Krajinný plán podľa zákona o krajinnom plánovaní 
 
Krajinný plán je dokument na zabezpečenie(krajinno-ekologicky) optimálnej organizácie a využívania krajiny. 
Celkovo optimálna organizácia a využívanie je integrovaný nástroj trvalo udržateľného rozvoja územia. 
Integrovaný manažment krajiny je proces vytvárania celkovo optimálnej organizácie a využívania územia . 
Koncepčne najbližšie k nemu má územné plánovanie. Krajinné plánovanie ako základný nástroj starostlivosti 
o životné prostredie slúži na zosúlaďovanie činností v krajine s osobitným zreteľom na starostlivosť o krajinu, jej 
ekologickú stabilitu, šetrné využívanie prírodných zdrojov, ako aj zachovanie kultúrneho, prírodného, 
historického dedičstva a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.   
 
Krajinno-ekologický (krajinný) plán by mal byť:  

 integrovaným priestorovým priemetom všetkých záujmov ochrany prírody, krajiny a životného 
prostredia, 

 zjednoteným súhrnom záväzných regulatívov starostlivosti o životné prostredie pre správne konania,  
 zjednoteným podkladom pre všetky druhy priestorových plánovacích procesov. 

 
Krajinno-ekologický plán má dať odpovede na otázky:  

 čo je v krajine cenné a hodné ochrany? 
 čo je vhodné v krajine? 
 čo sa stane v krajine, ak v nej zrealizujeme danú aktivitu? 
 čo sa deje v krajine? 
 čo zaťažuje krajinu? 
 aká štruktúra využívania krajiny je ekologicky únosná? 
 aké opatrenia je potrebné urobiť v krajine? 

 
Krajinno-ekologický plán má byť prostriedkom na:  

 určenie problémových plôch – kde súčasný spôsob využitia nie je v súlade s krajinno-ekologickými 
podmienkami, 

 návrh na elimináciu problémových plôch, 
 návrh vhodného využitia pre každú identifikovanú plochu, 
 návrh opatrení zmierňujúcich špecifikované problémy (MIKLÓS, L., ŠPINEROVÁ, A., 2011). 

 
Základné pojmy krajinného plánovania podľa zákona o krajinnom plánovaní 
 
Predkladaný návrh zákona o krajinnom plánovaní uvádza a definuje nasledovné pojmy:  
 

 krajina je komplexný systém priestoru, polohy, georeliéfu a zložiek životného prostredia, zložených 
z ich prirodzených a človekom pretvorených aj vytvorených navzájom funkčne prepojených prvkov, 
ktorý vytvára ŽP človeka a ostatných živých organizmov,  

 starostlivosť o krajinu je súhrn zásad, činností a opatrení, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu 
a udržaniu jej ekologickej stability v ÚSES (územný systém ekologickej stability) ,  k zabráneniu 
poškodenia alebo k obnove jej charakteristického vzhľadu a rozmanitosti, k utváraniu podmienok na 
trvalé udržiavanie, obnovovanie a šetrné využívanie prírodných zdrojov, k zachovaniu prírodného a 
kultúrneho dedičstva a nehnuteľného pamiatkového fondu, najmä pamiatkových území a k zlepšeniu 
kvality ŽP (ďalej len „environmentálna kvalita“) podľa určitých noriem,   

 krajinné plánovanie je činnosť zameraná v rámci starostlivosti o krajinu na obstarávanie 
a spracovanie krajinno-plánovacích podkladov a na obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie 
a schvaľovanie krajinno-plánovacej dokumentácie, ako aj na aktualizáciu krajinno-plánovacích 
podkladov a krajinno-plánovacej dokumentácie,  
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 krajinný plán je dokument na zabezpečenie optimálneho využívania krajiny,  
 optimálne využívanie krajiny je komplexný proces vzájomného zosúlaďovania priestorových 

požiadaviek hospodárskych a iných činností človeka s podmienkami, ktoré vyplývajú zo štruktúry 
krajiny a zabezpečujú starostlivosť o krajinu. Štruktúra krajiny a jej prvky sa prejavujú ako limity, 
obmedzenia alebo podporujúce faktory požadovaných činností v určitej krajine,  

 štruktúra krajiny je usporiadanie pôvodných, zmenených a novovytvorených krajinných prvkov, 
krajinných zložiek, krajinných komplexov alebo čiastkových systémov v krajinnom systéme, 

 regulatív optimálneho využívania krajiny je záväzná smernica vo forme zákazov, obmedzení a 
podporujúcich faktorov, ktorou sa usmerňuje umiestnenie a usporiadanie určitého objektu alebo 
vykonávanie určitej činnosti v krajine. Regulatív vyjadrený hodnotami vlastností prvkov krajinnej 
štruktúry slovne, číselne a podľa možností aj graficky, určuje zakázanú, obmedzenú 
a prípustnú činnosť alebo funkciu v krajine,   

 chránená časť krajiny je hranicami vymedzená časť krajiny, v ktorej sa zakazujú alebo obmedzujú 
určité činnosti z dôvodov starostlivosti o krajinu, vyhlásenú  za chránenú podľa osobitých predpisov 
alebo podľa ustanovení tohto zákona, 

 ohrozená oblasť je hranicami vymedzená časť krajiny s veľmi zhoršenou environmentálnou kvalitou, 
v ktorej došlo k takému znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia, ktoré 
ohrozuje zdravie a život človeka, výrazne narúša ekologickú stabilitu a ničí kultúrne a prírodné 
dedičstvo, 

 environmentálna situácia je stav životného prostredia a starostlivosti o životné prostredie, 
vrátane starostlivosti o krajinu, ako uvedomelej ľudskej činnosti, 

 zeleň sú vysadené alebo udržiavané rastliny v sídlach a v ich okolí, ako aj pozdĺž líniovýchstavieb 
v ostatnej krajine (NÁVRH ZÁKONA O KPL, 2006).  

 
  
Krajinno-plánovacie podklady podľa zákona o krajinnom plánovaní 
 
Krajinno-plánovacie podklady sú dokumenty alebo súbory informácií o krajine, ktoré sa využívajú alebo môžu 
využívať pri vypracúvaní krajinno-plánovacej dokumentácie. Členia sa na:  

 základné krajinno-plánovacie podklady, 
 pomocné krajinno-plánovacie podklady.  

 
Medzi základné krajinno-plánovacie podklady patria najmä: 

 dokumenty územného systému ekologickej stability, 
 vodné plány, 
 programy odpadového hospodárstva, 
 lesné hospodárske plány, 
 dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného 

významu, 
 projekty pozemkových úprav, 
 Ústredný zoznam pamiatkového fondu, 
 Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny, 
 evidencia o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch, 
 informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, 
 evidovaná a uložená územnoplánovacia dokumentácia. 

 
Základné krajinno-plánovacie podklady slúžia najmä na:  

 spracovanie krajinno-plánovacej dokumentácie,  
 priebežné sledovanie zmien v krajine, poznanie jej štruktúry, využitia a vývoja, 
 na posudzovanie  stavu a vývoja územného systému ekologickej stability, 
 posudzovanie vplyvov určitých činností na životné prostredie, 
 určovanie únosného zaťaženia územia, 
 posudzovanie možností zjednocovania hraníc rôznych chránených území a hraníc ochranných pásiem 

a zosúlaďovania podmienok ich ochrany, 
 určovanie hraníc chránených častí krajiny, 
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 dopĺňanie súborov údajov územno-technických podkladov a spracovanie Stratégie územného rozvoja 
Slovenska(NÁVRH ZÁKONA O KPL, 2006). 

 
Z pomocných krajinno-plánovacích podkladov sa povinne využívajú:  

 stratégie, koncepcie a programy trvalo udržateľného rozvoja, 
 stratégie a koncepcie štátnej environmentálnej politiky, 
 environmentálne akčné programy, 
 základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja, 
 koncepcie ochrany prírody a krajiny, 
 osobitá sústava obhospodarovania, 
 informačný systém o územnom plánovaní a informačný systém o výstavbe.  

 
Krajinno-plánovacia dokumentácia podľa zákona o krajinnom plánovaní 
 
Krajinno-plánovacia dokumentácia sa podľa zákona o KPL člení na:  

 krajinnú štúdiu 
 krajinnú prognózu 
 a krajinný plán 

 
Krajinné plány sa členia na: 

 plány celoslovenskej úrovne , 
 plány regionálnej úrovne, 
 plány miestnej úrovne.   

 
Krajinná  štúdia  

Rieši čiastkové problémy v krajine. Spracúva sa: 
 pri príprave krajinného plánu ako návrh koncepcie optimálneho využívania krajiny alebo 
 na spodrobnenie alebo overenie správnosti spracovania krajinného plánu alebo 
 pri zisťovaní potrieb a rozsahu zmien a doplnkov krajinného plánu alebo 
 na riešenie niektorých krajinnoekologických a environmentálnych problémov v krajine. 

 
Krajinná  štúdia je podkladom pre tvorbu krajinného plánu alebo je súčasťou urbanistickej štúdie (NÁVRH 
ZÁKONA O KPL, 2006). 
 

Krajinná prognóza  
Rieši možnosti trvalo udržateľného optimálneho využívania krajiny. Spracúva sa na základe rozboru 
a hodnotenia zmien environmentálnej situácie v krajine, ÚSES, stavu a tendencií starostlivosti o krajinu pre 
poznanie predpokladu jej stavu po určitom období pri pôsobení niektorých činností človeka a iných faktorov 
vyvolávajúcich zmeny v krajine.  Krajinná prognóza je podkladom pre tvorbu krajinného plánu alebo inej 
dokumentácie zameranej na ekologické aspekty územného plánovania. 
 

Krajinný plán Slovenska  
Rieši ekologické aspekty územného plánovania a optimálne využívanie krajiny SR, obsahuje záväzné a smerné 
regulatívy na celoštátnej úrovni a určuje rámec požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné 
prostredie a tvorbu krajiny SR a jej regiónov.  Spracúva sa pre celé územie SR (IZAKOVIČOVÁ, Z., 
MOYZEOVÁ, M., 2006). 
Medzi základné podklady pre spracovanie Krajinného plánu Slovenska patria: 

 Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky, 
 Generel využívania vôd a ich ochrany, 
 Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, 
 Územný priemet ochrany kultúrnych hodnôt Slovenska, 
 Územný priemet ochrany prírody a krajiny Slovenska ako súčasť Koncepcie ochrany prírody a krajiny 

Slovenskej republiky, 
 Národný plán regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s hodnotením jeho vplyvov na životné 

prostredie, 
 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja. 
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Krajinný plán Slovenska ustanovuje najmä: 

 usporiadanie a hierarchizáciu štruktúry krajiny v medzinárodných a celoštátnych  
 súvislostiach,  
 integrovanú sústavu chránených častí krajiny a ďalších environmentálnych záujmov  
 v krajine,  
 zásady a regulatívy ako súčasti zásad usmerňovania územného rozvoja. 

 
Krajinný plán Slovenska tvorí záväznú prvú časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska, čo sa uvedie v zadaní 
na jej spracovanie. Krajinný plán Slovenska je vyjadrením ekologických aspektov územného plánovania v 
Koncepcii územného rozvoja Slovenska a jej koncepte.   
 

Krajinný plán regiónu  
Krajinný plán regiónu sa spracúva pre časť krajiny s viacerými územiami obcí, spravidla pre: 

 kraje, 
 povodia hlavných tokov („krajinný plán hlavného povodia“), 
 chránené vodohospodárske oblasti („krajinný plán CHVO“), 
 chránené krajinné oblasti („krajinný plán CHKO“), 
 národné parky vrátane ich ochranných pásiem („krajinný plán NP“). 

 
Krajinný plán CHKO môže tvoriť program starostlivosti o CHKO alebo musí byť jeho súčasťou. Krajinný plán 
NP môže tvoriť program starostlivosti o NP alebo musí byť jeho súčasťou.  
Krajinný plán regiónu rieši ekologické aspekty územného plánovania a optimálne využívanie krajiny v regióne, 
obsahuje záväzné a smerné regulatívy na regionálnej úrovni a určuje rámec požiadaviek štátu na územný rozvoj, 
na starostlivosť o životné prostredie a na tvorbu krajiny regiónu a jeho častí (IZAKOVIČOVÁ, Z., 
MOYZEOVÁ, M., 2006). 
 
Medzi základné podklady pre spracovanie Krajinného plánu regiónu patria:  

 dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability, 
 vodohospodárske plány čiastkových povodí, 
 programy odpadového hospodárstva krajov, 
 územné priemety ochrany kultúrnych hodnôt krajov, 
 územné priemety chránených častí krajiny a navrhovaných chránených častí krajiny v regióne, zóny 

národných parkov a chránených krajinných oblastí,  
 regionálny operačný program a PHSR samosprávneho kraja, krajské koncepcie trvalo udržateľného 

rozvoja. 
 
Krajinný plán regiónu ustanovuje najmä:  

 -usporiadanie  a hierarchizáciu štruktúry krajiny na regionálnej úrovni, 
 integrovanú sústavu chránených častí krajiny a ďalších environmentálnych záujmov 
 v krajine, 
 zásady a regulatívy ako súčasti zásad usmerňovania územného rozvoja, 
 -nadväznosť na starostlivosť o okolitú krajinu regiónu. 

 
Krajinný plán regiónu tvorí záväznú prvú časť územného plánu regiónu.  
 

Miestny krajinný plán  
Miestny krajinný plán sa spracúva pre subregionálnu časť krajiny, spravidla pre územie obce alebo pre 
mikroregión s niekoľkými územiami obcí združených podľa osobitých predpisov. Ak si to environmentálna 
situácia vyžaduje, miestny krajinný plán sa spracúva aj pre časť územia obce ako súčasť návrhu územného plánu 
zóny. 
 
Miestny krajinný plán sa môže spracúvať aj pre: 

 čiastkové povodie („krajinný plán čiastkového povodia“), 
 menšiu osobitne chránenú časť krajiny („krajinný plán chránenej časti krajiny“), 
 ohrozenú oblasť („krajinný plán ohrozenej oblasti“), 
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 iné časti krajiny. 
 
Miestny krajinný plán rieši ekologické aspekty územného plánovania a optimálne využívanie krajiny. 
Obsahuje záväzné a smerné regulatívy na subregionálnej až miestnej úrovni a určuje rámec požiadaviek štátu 
na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a na tvorbu krajiny. 
V krajinnom pláne ohrozenej oblasti osobitne rieši odstránenie nebezpečných 
faktorov a ich nepriaznivých následkov na životné prostredie  („environmentálna záťaž“) 
s cieľom zlepšenia ich environmentálnej kvality na úroveň, ktorá neohrozuje zdravie človeka a životného 
prostredia (HUBA, M., 1982).  
 
Medzi základné podklady pre spracovanie Miestneho krajinného plánu patria:  

 dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability, 
 vodohospodárske plány čiastkových povodí, 
 programy odpadového hospodárstva okresov a programy odpadového hospodárstva  obcí, 
 územné priemety chránených častí krajiny a navrhovaných chránených častí krajiny subregiónu až 

územia obce, 
 územný priemet zraniteľnej oblasti, 
 územný priemet kúpeľného miesta, prírodného  liečivého  zdroja  alebo  prírodného  zdroja minerálnej 

stolovej vody, 
 územné priemety vodárenských zdrojov, 
 program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce alebo združenia obcí, 
 okresné koncepcie a miestne koncepcie trvalo udržateľného rozvoja. 

 
Miestny krajinný plán ustanovuje najmä:  

 usporiadanie a hierarchizáciu štruktúry krajiny na subregionálnej alebo miestnej úrovni, 
 integrovanú sústavu chránených častí krajiny a ďalších environmentálnych záujmov v krajine, 
 zásady a regulatívy na subregionálnej alebo miestnej úrovni ako súčasti zásad 

usmerňovania územného rozvoja, 
 nadväznosť na starostlivosť o okolitú krajinu. 

 
Miestny krajinný plán spracovaný pre územie obce tvorí východiskovú a záväznú  časť územného plánu obce 
(IZAKOVIČOVÁ, Z., MOYZEOVÁ, M., 2006). 
 
Členenie krajinno-plánovacej dokumentácie podľa zákona o krajinnom plánovaní 
 
Krajinno-plánovacia dokumentácia sa člení na: 

 záväznú časť, 
 a smernú časť, ktoré určí jej obstarávateľ.  

 
V záväznej časti krajinno-plánovacej dokumentácie sa určia a schvaľujú zásady starostlivosti 
o krajinu a regulatívy, ktoré sú záväzné pri spracovaní a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie 
a pri zabezpečovaní starostlivosti o krajinu. 
V smernej časti krajinno-plánovacej dokumentácie, sa určia a schvaľujú odporúčania, ktoré sa povinne 
využívajú pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a pri zabezpečovaní starostlivosti o krajinu (NÁVRH 
ZÁKONA O KPL, 2006). 
 
Ciele a výkon prieskumov a rozborov podľa zákona o krajinnom plánovaní 
 
Cieľom prieskumov a rozborov je získanie poznatkov o:  

 stave krajiny a jej ÚSES, 
 environmentálnych záťažiach, najmä o znečistení, poškodení a ohrození životného prostredia, 
 zabezpečení pitnej vody a odkanalizovaní a čistení odpadových vôd, 
 možnostiach optimálneho využívania krajiny a zabezpečenia starostlivosti o krajinu. 

 
Prieskumy a rozbory sa vykonávajú na základe krajinno-plánovacích podkladov, najmä základných podkladov 
a pomocných podkladov, ktorých využitie je povinné. 
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