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ABSTRAKT 
 
Príspevok prezentuje integrovaný manažment krajiny, ktorý predstavuje dôležitý nástroj na riešenie konfliktov 
medzi človekom a prírodou ako aj na zefektívnenie využívania krajiny a jej prírodných zdrojov. Integrovaný 
manažment krajiny jev kontexte ochrany životného prostredia a trvalo udržateľnej starostlivosti o krajinu, veľmi 
významný nástroj, ktorý tiež vytvára i vhodné východiskové a štrukturálne podmienky v krajine, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. V súčasných smeroch komplexnej starostlivosti 
o krajinu, integrovaný manažment krajiny možno považovať za jeden z najaktuálnejších cieľov aplikovaných 
krajinno-ekologických metód. Príspevok ozrejmuje aj, aký je aktuálny stav vo vykonávaní integrovaného 
manažmentu krajiny v podmienkach Slovenskej republiky. V závere uvádza presné odporúčania pre prijatie 
riešení vyššieho stupňa akceptácie krajinno-ekologických aspektov v priestorovo-plánovacích procesoch, pretože 
len ich riadne pochopenie a správna aplikácia, umožnia reálne vykonávanie integrovaného manažmentu krajiny 
na území Slovenskej republiky. 
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ABSTRACT 
 
The paper presents an integrated landscape management that represents an important tool for solving human-
nature conflicts and for making the use of the landscape and its natural resources more efficient. Integrated 
landscape management is a very important tool in the context of environmental protection and sustainable 
landscape care, which also creates the appropriate initial and structural conditions in the landscape that are 
needed to ensure sustainable development. In the current directions of comprehensive landscape care, integrated 
landscape management can be considered as one of the most up-to-date objectives of applied landscape-
ecological methods. The paper also highlights the current state of implementation of the integrated landscape 
management in the conditions of the Slovak Republic. In conclusion, it gives precise recommendations for the 
adoption of higher-level solutions for the acceptance of landscape-ecological aspects in spatial-planning 
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processes, because only their proper understanding and correct application will allow real implementation of 
integrated landscape management on the territory of the Slovak Republic. 
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