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V OKRESE BANSKÁ ŠTIAVNICA 
 

Monika OFFERTÁLEROVÁ -  Eliška BELA ŇOVÁ 
 

OVERVIEW OF TOOLS OF SPATIAL ORGANIZATION OF THE LA NDCAPE  
FOR THE NEEDS OF INTEGRATED LANDSCAPE MANAGEMENT  

IN THE DISTRICT BANSKÁ ŠTIAVNICA 
 
 
Abstrakt 
Príspevok je zameraný na ozrejmenie aktuálneho stavu vo vykonávaní integrovaného manažmentu krajiny v okrese Banská 
Štiavnica v kontexte základných nástrojov integrovaného manažmentu krajiny a predpokladov integrovanej priestorovo-
organizačnej starostlivosti o krajinu. Snahou príspevku je posilniť pozíciu inštitucionálnych nástrojov integrovaného 
manažmentu krajiny (ku ktorým možno prednostne zaradiť Územný plán spoločne s Krajinno-ekologickým plánom, Plán 
manažmentu povodí a naň nadväzujúci Plán manažmentu povodňového rizika, Projekt pozemkových úprav, Program 
starostlivosti o lesy, Projekt územných systémov ekologickej stability) ako nástrojov na zabezpečenie trvalo udržateľného 
rozvoja. 
 
Kľúčové slová: integrovaný prístup, inštitucionálne nástroje, organizácia priestoru, integrovaný manažment krajiny, trvalo-
udržateľný rozvoj 
 
Abstract 
The paper is aimed on clarification of current state of integrated landscape management implementation in the district 
Banská Štiavnica in context with basic tools for integrated landscape management and assumptions of integrated spatially-
administrative land care. Aspiration of this paper is strengthen position institutional  tools of integrated landscape 
management (especiallity in Territorial plan together with Landscape-ecological plan, Sub-basin management plan, and 
following Management plan of Flood Risk, Project of Land consolidations, Program of Care for the forest, Project of 
Territorial systems of ecological stability, Program of Care for Protected Land) as a tools for securing sustainable 
development. 
 
Keywords: integrated approach, institutional tools, spatial organization, integrated landscape management, sustainable 
development 
 
Úvod 
 
Integrovaný manažment krajiny možno považovať za jeden z najaktuálnejších cieľov aplikovaných krajinno-ekologických 
metód, založených na geosystémovom prístupe ku krajine.  
Teória geosystému znie: „je to súbor prvkov geografickej sféry a ich vzájomných vzťahov každého s každým“ (DRDOŠ ET 
AL., 1995). Geosystém (krajina) je definovaný ako „komplexný systém priestoru, polohy, georeliéfu a ostatných navzájom 
funkčne prepojených prirodzených a človekom pretvorených alebo vytvorených hmotných prvkov, najmä geologického 
podkladu a pôdotvorného substrátu, ovzdušia, vodstva, pôdy, rastlinstva a živočíšstva, umelých objektov a prvkov využitia 
územia, vrátane ich vzájomných vzťahov, ktoré vyplývajú zo sociálno-ekonomických javov v krajine“ (MIKLÓS, 
IZAKOVI ČOVÁ, 1997).  
Nazerajúc na krajinu ako geosystém vieme naformulovať základné tézy pre integrovaný manažment krajiny, ktoré možno 
zhrnúť nasledovne:  

� Všetky činnosti človeka sa musia zmestiť na danej úrovni do toho istého priestoru. 
� Ak činnosti poškodia jednu zložku životného prostredia, poškodia sa aj ostatné. Poškodí sa aj celková funkčnosť, 

celková ekologická kvalita a stabilita krajiny. 
� Ak uplatníme optimálne opatrenie na ochranu krajiny ako celku, chránime tým všetky zložky životného prostredia 

súčasne, napr. ak uplatníme optimálne umiestnenie zelene, lúk, pasienkov, chránime tým aj biodiverzitu, pôdy pred 
eróziou, akumuláciou materiálu, odtok vody, kvalitu vody, atď. 

 
Na základe uvedených téz musí byť krajina manažovaná uplatnením integrovaného prístupu, ktorý ju poníma ako integráciu 
všetkých prírodných zdrojov v určitom priestore. Priestor predstavuje zjednocujúcu scénu, na ktorej sa tieto zdroje vyskytujú 
ako vzájomne sa prelínajúce vrstvy (IZAKOVIČOVÁ, 2007). Definícia krajiny ako geosystému v súčasnosti  napĺňa 
požiadavky vedeckých ako aj politických kruhov.  
V legislatíve SR je krajina v kontexte geosystémovej teórie najvýstižnejšie definovaná zákonom č. 237/2000 Z. z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje využiteľnosť koncepcie IMK 
v priestorovo-plánovacej praxi.  
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Na území Slovenska máme vhodné inštitucionálne nástroje na vykonávanie IMK, ktoré realizujeme prostredníctvom 
záväzných priestorovo-plánovacích dokumentácií, avšak ako uvádzajú viacerí autori (MIKLÓS, BELAŇOVÁ, 
DIVIAKOVÁ, IZAKOVI ČOVÁ...) vo svojich publikáciách, i napriek legislatívnej podpore sú tieto nástroje v priestorovo-
plánovacích procesoch nedostatočne uplatňované.  
Základným predpokladom IMK a aj prepojovacím článkom jednotlivých dokumentov pre potreby priestorovo-plánovacej 
praxe je moderná koncepcia ÚSES, ktorá upriamuje pozornosť na krajinno-ekologické limity a regulatívy územného rozvoja 
(DIVIAKOVÁ, 2010). 
 
Charakteristika modelového územia - okresu Banská Štiavnica 
 
Modelovým územím je okres Banská Štiavnica o rozlohe 292,2 km2, s výškových rozpätím 210 m n. m. - 1009 m n. m. 
a počtom obyvateľov 16 367 (údaj platný ku dňu 31. 12. 2014). V zmysle administratívneho členenia Slovenskej republiky je 
modelové územie situované v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja, pričom susedí s 5 okresmi: Žarnovica, Žiar nad 
Hronom, Zvolen, Krupina a Levice. Modelové územie tvorí 14 obcí a 1 mestské sídlo, ktoré plní funkciu správneho sídla. 
Mapové znázornenie vymedzenia modelového územia vrátane jeho katastrálnych území, ktoré sme podrobili analýze 
rozhodujúcich nástrojov priestorovej organizácie pre integrovaný manažment krajiny, prezentuje nasledujúci obrázok (Obr. 
1). 

 
 Obr. 1: Vymedzenie okresu Banská Štiavnica a jeho katastrálnych území 
  (Podklad pre vypracovanie mapovej ukážky: LGIS) 
 
V zmysle geomorfologického členenia Slovenskej republiky (MAZÚR, LUKNIŠ, 1986) modelové územie leží v centrálnej 
časti Štiavnických vrchov, ktoré orograficky patria do sústavy stredoslovenských vulkanických pohorí (Obr. 2). Ide 
o najväčšie sopečné pohorie SR, ktoré spolu s okolitými krajinnými celkami, t. j. Krupinskou planinou a Pliešovskou 
kotlinou na juhu a juhovýchode, Pohronským Inovcom a Žiarskou kotlinou na západe, Kremnickými vrchmi a Zvolenskou 
kotlinou na severe predstavujú časť subprovincie - vnútorné Západné Karpaty, predstavujúcu oblasť s názvom Slovenské 
stredohorie. Modelové územie ako uvádza KOČICKÝ ET AL. (2011) je v strednej a južnej časti tvorené Sitnianskou 



 

 120 

vrchovinou so Štiavnickou a Prenčovskou brázdou, na východe Skalkou a na severe Hodrušskou hornatinou s Vyhnianskou 
brázdou. 
 

 
 Obr. 2: Banská Štiavnica v mohutnej kaldere niekdajšieho Štiavnického vulkánu 

 (Autor: Konečný, V.) 
 

Z hľadiska hydrologických pomerov je modelové územie odvodňované Hronom a Ipľom. Európskou zvláštnosťou 
hydrografického významu je vodohospodársky systém umelých vodných nádrží (Obr. 3), pričom asi zo 60-tich tajchov sa 
v minulosti pre potreby banskej prevádzky využívalo asi 50. Dne spredstavujú významné kultúrno-technické pamiatky s 
rekreačnou funkciou (KELEMEN, LEHOTSKÝ, 1986). 
 

 
 Obr.3: Umelá vodná nádrž – Evičkino jazero  
 (Autor: Slovtravel). 
 
V správnom sídle okresu, a teda v meste Banská Štiavnica, ako aj v jej okolí sa zachovali viaceré pamiatky z dôb ťažby 
drahých kovov, t. j. od prvej známky povrchovej ťažby z čias Keltov až po nedávnu minulosť ťažby polymetalických rúd 
s obsahom olova, medi, zinku, striebra či zlata. Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí (Obr. 4) 
boli  9. decembra 1993 zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako potvrdenie ich 
výnimočnej hodnoty, ktorá si zasluhuje ochranu v prospech celého ľudstva (OFFERTÁLEROVÁ, 2013). 
 

 
 Obr.4: Lokalita svetového dedičstva UNESCO - Kalvária v Banskej Štiavnici 
 (Autor: Daniel Schikor) 



 

 121 

 
Podrobná charakteristika krajinno-ekologických podmienok modelového územia bude predstavená až v dizertačnej práci 
hlavnej autorky článku, a to v rámci informačnej bázy údajov spracovanej za účelom identifikácie špecifických krajinno-
ekologické problémov modelového územia. 
 
Materiál a metódy 
 
Na modelovom území sme sa zaoberali overením uplatnenia nástrojov integrovaného manažmentu krajiny v priestorovo-
plánovacej praxi, t. j. analýzou všetkých katastrálnych území v rámci okresu z hľadiska vypracovanosti rozhodujúcich 
dokumentácií. Reálnu dostupnosť nástrojov priestorovej organizácie krajiny sme zisťovali jednotlivo, tzn. pre každé 
katastrálne územie zvlášť, pričom v centre našej pozornosti boli nasledujúce nástroje integrovaného manažmentu krajiny: 

� platná územno-plánovacia dokumentácia, 
� krajinno-ekologický plán, 
� miestny územný systém ekologickej stability, 
� program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 
� program starostlivosti o lesy, 
� projekt pozemkových úprav, 
� plán manažmentu čiastkového povodia, 
� regionálny územný systém ekologickej stability. 

 
Za účelom zistiť, akými územno-plánovacími dokumentáciami, krajinno-ekologickými podkladmi ako aj programami a 
projektmi tvorby a starostlivosti o krajinu jednotlivé katastrálne územia modelového okresu prakticky disponujú, sme oslovili 
jednak príslušné samosprávy (obecné úrady 14 katastrálnych území obcí a mestský úrad v Banskej Štiavnici), a jednak 
niektoré v tomto smere zainteresované inštitúcie (najmä pozemkový úrad v Žiari nad Hronom a Národné lesnícke centrum vo 
Zvolene).  
 
Ďalšie dôležité informácie sme preberali aj z iných relevantných zdrojov a informačných portálov, akými sú napr. Portál 
o obciach a mestách na Slovensku, Informačný portál rezortu MŽP SR a Centrálny odborný portál pre samosprávu, tzv. 
COPS. Informácie, ktoré nám na vyžiadanie poskytli miestne samosprávy a odborné inštitúcie, ako aj informácie doplnené z 
internetových zdrojov, sme považovali za primárny zdroj údajov o jednotlivých katastrálnych územiach. Vo výsledkoch 
práce sme uvedené poznatky spracovali formou tabuľky (Tab. 1) a následne sme slovne vyhodnotili stav vo vypracovanosti 
dokumentácií pre integrovaný manažment krajiny. 
 
Vyššie uvedené inštitucionálne nástroje integrovaného manažmentu krajiny sú právne podporené príslušnými legislatívnymi 
predpismi Slovenskej republiky: 

� Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, najmä v znení tzv. „zazeleneného“ zákona č. 237/2000 Z. z., 

� Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
� Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. 
� Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 

úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 
� Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon).  
� Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. 

 
Tieto predpisy vo svojich ustanoveniach ukladajú povinnosť rešpektovať krajinno-ekologické limity a regulatívy pri 
vypracovaní jednotlivé dokumentov a podkladov územného rozvoja, a tým vytvárajú vhodné podmienky pre reálny výkon 
IMK.  
Právne nástroje sa tak bez pochyby zameriavajú na komplexnú starostlivosť o životné prostredie v zmysle krajinno-
ekologickej optimalizácie priestorovej organizácie a využívania krajiny, resp. ekologizácie hospodárenia v krajine. 
 
V kontexte legislatívnej podpory pre jednotlivé priestorové nástroje IMK je potrebné poukázať i na skutočnosť, že zákon, 
ktorý by komplexne pokrýval túto problematiku na území SR doposiaľ ešte nemáme, hoci z hľadiska integrovanej 
starostlivosti o krajinu ho potrebujeme, a preto je oprávnené zamýšľať sa nad prijatím nového a samostatného zákona 
o krajinnom plánovaní, ktorý by bol: 

� integrovaným 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 (MIKLÓS, ŠPINEROVÁ, 2011). 

 
Výsledky 
 
Výsledky analýzy všetkých katastrálnych území okresu Banská Štiavnica z hľadiska vypracovanosti rozhodujúcich 
dokumentácií pre reálne vykonávanie IMK, znázorňuje nasledujúca tabuľka (Tab. 1). 
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Tab. 1: Prehľad vo vypracovaní vybraných nástrojov integrovaného manažmentu krajiny vo všetkých katastrálnych 
územiach okresu Banská Štiavnica 

Inštitucionálne nástroje IMK platný ÚPN LANDEP MÚSES PHSR PSL PPÚ PMP RÚSES

Katastrálne územia okresu BŠ

Banská Štiavnica � � � � � � � �

Banská Belá � � � � � prebieha � �

Banský Studenec � � � � � � � �

Baďan � � � � � � � �

Beluj � � � � � � � �

Dekýš � � � � � � � �

Ilija � � � � � � � �

Kozelník � � � � � � � �

Močiar � � � � � � � �

Podhorie � � � � � � � �

Počúvadlo � � � � � � � �

Prenčov � � � � � � � �

Svätý Anton � � � � � � � �

Štiavnické Bane � � � � � � � �

Vysoká � � � � � � � �  
 Údaje aktuálne ku dňu 5.1. 2016                                         
 Zdroj údajov: samosprávy a obvodný pozemkový úrad v ZH 
 

Vysvetlivky: IMK – integrovaný manažment krajiny, BŠ – Banská Štiavnica, ÚPN – územný plán, LANDEP – 
krajinno-ekologický plán, MÚSES – miestny územný systém ekologickej stability, PHSR – program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, PSL – program starostlivosti o lesy, PPÚ – projekt pozemkových úprav, PMP – plán 
manažmentu čiastkového povodia, RÚSES – regionálny územný systém ekologickej stability. 

 
  
 
Ďalšie tabuľky upresňujú stav vo vypracovaní jednak procesne časovo náročných Projektových dokumentácií pozemkových 
úprav (Tab. 2), a jednak nepretržite spracovávaných Programov starostlivosti o lesy (Tab. 3). 
 
 Tab. 2: Priebeh etáp konania pozemkových úprav vo vybraných katastrálnych územiach okresu Banská Štiavnica 
Katastrálne územia okresu BŠ Nariadenie PÚ Schválenie RPS Schválenie VZFÚ Platnosť ZÚNP Schválenie PPÚ Vykonanie PPÚ

Banky (súčasť Banskej Štiavnice) � � � � � �

Štiavnické bane � � � � � �

Žakýl (súčasť obce Podhorie) � � � � � �

extravilán k. ú. Banská Belá � � � � � �  
 Údaje aktuálne ku dňu 7.1. 2016                                     
 Zdroj údajov: www.pozemkovyurad.sk; www.minv.sk 
 
 Vysvetlivky: BŠ – Banská Štiavnica, PÚ – pozemkové úpravy, RPS – register pôvodného stavu, VZFÚ – 
 všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (predchádza im vypracovanie MÚSES), ZÚNP – zásady pre 
 umiestnenie nových pozemkov, PPÚ – projekt pozemkových úprav. 
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 Tab. 3: Platnosť programov starostlivosti o lesy pre lesné hospodárske celky nachádzajúce sa na území okresu 
 Banská Štiavnica 

Katastrálne územia okresu BŠ LHC platnosť PSL

Banská Štiavnica Banská Štiavnica 2008 - 2017

Antol 2011 - 2020

Kysihýbeľ 2008 - 2017

Hliník 2008 - 2017

Banská Belá Banská Štiavnica 2010 - 2019

Banský Studenec Kysihýbeľ 2008 - 2017

Dobrá Niva 2010 - 2019

Banská Štiavnica 2010 - 2019

Baďan Ladzany 2011 - 2020

Beluj Ladzany 2011 - 2020

Antol 2011 - 2020

Dekýš Bohunice 2015 - 2024

Ilija Antol 2011 - 2020

Kozelník Banská Štiavnica 2010 - 2019

Močiar Banská Štiavnica 2010 - 2019

Jalná 2008 - 2017

Hliník 2008 - 2017

Podhorie Hliník 2008 - 2017

Banská Štiavnica 2010 - 2019

Počúvadlo Bohunice 2015 - 2024

Antol 2011 - 2020

Prenčov Antol 2011 - 2020

Svätý Anton Antol 2011 - 2020

Štiavnické bane Banská Štiavnica 2008 - 2017

Žarnovica 2008 - 2017

Vysoká Žarnovica 2008 - 2017

Devičany 2006 - 2015
 

 Údaje aktuálne ku dňu 9.1. 2016                                                                                                        
 Zdroj údajov: LGIS  
Vysvetlivky: BŠ – Banská Štiavnica, LHC – lesný hospodársky celok, PSL – program starostlivosti o lesy. 
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Na základe výsledkov interpretovaných v Tab. 1 vieme demonštrovať, ktoré katastrálne územia v rámci modelového územia, 
najviac vyhovujú požiadavkám koordinácie priestorových nástrojov starostlivosti o územie, uplatnením ktorých sa v praxi 
zabezpečuje vykonávanie IMK. 
 
Kritériom, na základe ktorého sme vyselektovali územia s najväčším predpokladom pre reálne vykonávanie IMK bolo 
disponovať 5 najintegrujúcejšími nástrojmi priestorovej organizácie krajiny, ktorými sú:  

� územno-plánovacia dokumentácia, 
� projekt pozemkových úprav, 
� krajinno-ekologický plán, 
� miestny územný systém ekologickej stability,  
� program starostlivosti o lesy. 

 
Uvedenému kritériu z 15-tich katastrálnych území okresu celkovo vyhovovali iba 3, t. j:  

� Banská Štiavnica, 
� Podhorie, 
� Štiavnické bane. 

 
 
Záver 
 
Z výsledkov práce vyplýva, že len tri katastrálne územia modelového územia spĺňajú východiskový predpoklad pre 
vykonávanie integrovaného manažmentu krajiny. Prvým predpokladom toho, aby bol IMK reálne vykonávaný v každom 
katastrálnom území okresu Banská Štiavnica je zabezpečiť, aby daná obec disponovala dokumentáciami, o ktorých sme sa 
podrobne zmieňovali vo výsledkovej časti. V rámci modelového územia bude preto potrebné aj v ostatných katastrálnych 
územiach absentujúce dokumenty dodatočne vypracovať. Po analýze rozhodujúcich nástrojov pre potreby IMK môžeme 
uskutočniť druhú etapu výskumu, zameranú na kvalitatívne hodnotenie uplatnenia krajinno-ekologických limitov 
a regulatívov územného rozvoja v modelovom území. Reálnym výstupom efektívneho vykonávania IMK formou 
priestorovo-plánovacích nástrojov bude krajinno-ekologicky optimálna priestorová organizácia a funkčné využívanie krajiny. 
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