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ABSTRAKT 
Príspevok prezentuje integrovaný manažment krajiny, ktorý predstavuje základný nástroj na zabezpečenie trvalo 
udržateľného rozvoja. Ozrejmuje aj aktuálne uplatňovanie integrovaného manažmentu krajiny v podmienkach 
Slovenskej republiky a jeho základný význam v kontexte ochrany životného prostredia.  
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ABSTRACT 
This paper presents the integrated landscape management, which is an essential tool for sustainable 
development. It is also clarify the actual implementation of the integrated landscape management in conditions 
of the Slovak Republic as well as its fundamental importance in the context of environmental protection. 
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Úvod 
 
Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja v spoločnosti a i udržateľného využívania prírodných zdrojov si 
vyžaduje eliminovanie existujúcich a aj predchádzanie vzniku nových environmentálnych problémov. Úspešným 
nástrojom na presadenie tejto požiadavky je integrovaný manažment krajiny. Jeho podstatou je pochopenie 
priestoru ako integrácie prírodných zdrojov, ktoré sú cez svoje úžitkové vlastnosti schopné uspokojovať ľudské 
potreby. IMK sa tiež zaoberá výskumom vzťahov medzi týmito zdrojmi.  
 
 
Integrovaný manažment krajiny ako nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja 
 
Integrovaný manažment krajiny je nástroj, ktorý sa špecializuje na vytvorenie a presadzovanie takého modelu 
riadenia a využívania krajiny, ktorý je zameraný na zlepšenie celkovej kvality života, ochranu životného 
prostredia a jeho zložiek, ochranu prírody, zachovanie ekologickej stability ako aj biodiverzity územia, ochranu 
a racionálne využívanie prírodných ako i kultúrnohistorických zdrojov.  
 
Integrovaný manažment krajiny krajinu poníma ako integráciu prírodných zdrojov v určitom priestore, ktorý 
predstavuje akýsi zjednocujúci rámec (scénu),na ktorej sa prírodné zdroje vyskytujú ako vzájomne sa prelínajúce 
vrstvy.  
 
Podstatou koncepcie integrovaného manažmentu krajiny je pochopenie priestoru ako integrácie prírodných 
zdrojov, ktoré cez svoje úžitkové vlastnosti uspokojujú ľudské potreby. Vo vzťahu k ľudskej spoločnosti je 
dôležité najmä poznanie vzájomných vzťahov medzi týmito zdrojmi. 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Biodiverzita
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Princípy efektívneho uplatňovania integrovaného manažmentu krajiny 
 

 princíp celoplošnosti – vždy je potrebné rozhodovať o využití celého územia na základe komplexného 
súboru vlastností, ktoré ho charakterizujú.  

 princíp nadrezortnosti – riešenie reálnych problémov krajiny si bezpodmienečne vyžaduje prekonanie 
tradičného zložkového prístupu a aplikáciu nadrezortného prístupu.  

 princíp komplexnosti – k riešeniu rozvoja územia treba pristupovať vždy komplexne, a to so 
zohľadnením všetkých troch dimenzií integrovaného manažmentu krajiny. Neprípustné je preferovať 
a posilňovať v rozvoji iba niektorú dimenziu na úkor ostatných (IZAKOVIČOVÁ, Z., KOZOVÁ, M., 
2008).  

 
Zákonné  uplatňovanie integrovaného manažmentu krajiny 
 
Integrovaný manažment krajiny sa v Slovenskej republike uplatňuje prostredníctvom krajinno-ekologicky 
optimálneho využitia územia, čo je definované v zákone č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Integrovaný manažment krajiny je zákonne definovaný ako komplexný proces vzájomného zosúlaďovania 
priestorových požiadaviek hospodárskych a ďalších činností človeka s krajinno-ekologickými podmienkami 
územia, ktoré vyplývajú z jednotlivých krajinných štruktúr (MIKLÓS, L. 2009).  
 
V súčasnosti sa integrovaný manažment krajiny najčastejšie uplatňuje prostredníctvom: 
 

 technologických opatrení – ako napr. zavedením účinných technológií zameraných na elimináciu 
nadlimitnej produkcie znečisťujúcich látok, s prvoradým cieľom minimalizovať zaťaženie jednotlivých 
zložiek životného prostredia cudzorodými látkami a ostatnými kontaminantmi. 

 šetrných technológií – využívajúcich alternatívne a obnoviteľné zdroje energie. 
 regulatív krajinno-ekologicky optimálneho využitia územia – s cieľom eliminovať konflikty záujmov 

vyplývajúce zo stretov záujmov medzi jednotlivými odvetviami. 
 princípov udržateľného rozvoja vo vedomí obyvateľstva – vytvorením účinného systému výchovy a 

vzdelávania v oblasti integrovaného manažmentu krajiny a udržateľného rozvoja. 
 účinných nástrojov –napr. právnych, ekonomických, koncepčných, dobrovoľných či iných, ktoré 

podporujú využívanie prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia, ochranu zdravia obyvateľstva 
a pod. (BELAŇOVÁ, E., et al. 2015). 

 environmentálnej integrácie – princíp partnerstva, osvety a propagácie integrovaného manažmentu 
krajiny.  

 
Integrovaný manažment krajiny v kontexte ochrany životného prostredia  
 
Ekologická stabilita krajiny je podmienená najmä podielom ekostabilizačných plôch s ich vlastnou kvalitou, 
priestorovým usporiadaním, spôsobom využívania ako aj stupňom ochrany.  
 
Zachovanie a zvyšovanie ekologickej stability sa realizuje formou ekologickej optimalizácie priestorovej 
štruktúry územia, t. j. vhodným rozmiestnením krajinných prvkov v území, ich vhodným využitím ako 
aj ochranou (IZAKOVIČOVÁ, Z. 2007).  
 
Ochrana a racionálne využívanie krajinných zdrojov (horniny, pôda, voda, ovzdušie biota...). Ich stav je 
určovaný množstvom, kvalitou, produkčnou schopnosťou, prítomnosťou cudzorodých látok a pod. Ich ochrana 
a racionálne využívanie sa realizuje jednak optimálnym usporiadaním objektov a činností v území, a jednak 
optimalizáciou technologických procesov výrobných odvetví a tiež stanovením regulatívov ich využívania. 
 
Ochrana bezprostredného životného prostredia človeka zahŕňa udržanie kvality jednotlivých zložiek životného 
prostredia – ako napr. udržanie vysokej kvality pitnej vody, udržanie bezpečnosti potravového reťazca, oslabenie 
pôsobenia nepriaznivých a rizikových faktorov (hluk, žiarenie, vibrácie, produkcia odpadu...), alebo vylepšenie 
estetiky prostredia a pod. (IZAKOVIČOVÁ, Z. 2005).  
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Záver 
 
Integrovaný manažment krajiny sa zameriava na komplexný výskum krajiny v troch základných dimenziách:  

 environmentálnej,  
 sociálnej, 
 a ekonomickej (BELAŇOVÁ, E., et al. 2015). 

 
Výskum vzájomných vzťahov medzi jednotlivými dimenziami je v integrovanom manažmente krajiny 
samozrejmosťou.  
Aplikácia integrovaného manažmentu krajiny prispieva k eliminácii environmentálnych problémov a vedie k 
posilneniu sociálno-ekonomického rozvoja, a to v súlade s kapacitnými možnosťami prírodných zdrojov územia. 
Výstupom integrovaného manažmentu krajiny musí byť návrh toho, ako riešiť konflikty a problémy vyplývajúce 
zo stretov záujmov v krajine, ale aj návrh na prevenciu vzniku nových konfliktov. Pre úspešný integrovaný 
manažment krajiny je tiež veľmi dôležité, aby kľúčoví účastníci (verejná správa, súkromný sektor, miestne 
komunity, záujmové združenia, verejnosť a odborníci)dokázali vytvoriť partnerstvo a správne tak pochopiť svoje 
úlohy, povinnosti, ako i stupeň zodpovednosti. 
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