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ABSTRAKT 

Predkladaný príspevok čitateľa oboznamuje s problematikou integrovaného manažmentu 

krajiny.Integrovaný manažment krajiny je zložitý proces. Krajinu chápe ako geosystém, ktorý je 

objektom využívania človekom. Ochrana a využívanie krajiny  by mali byť integrované (krajina ako 

geosystém). V príspevku okrem iniciálnej problematiky integrovaného manažmentu krajiny v ďaľšej 

časti prezentujeme aj jeho rozhodujúce manažmentové nástroje, ktoré sú podporené právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. Len vhodne stanovené právne predpisy integrujúce rôzne postupy 

tvoria obligatórnu povinnosť pre manažment. Na legislatívny rámec potom nadväzujú vhodné 

plánovacie a projekčné nástroje, vďaka ktorým sa jednotlivé krajinno-ekologické podklady 

implementujú do realizačných plánov a projektov.  
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ABSTRACT  

This paper presents the issues of integrated landscape management. Integrated landscape 

management is a complex process. He sees the landscape as a geosystem that is the object of human 

use. Landscape protection and use should be integrated (landscape as a geosystem). In paper to the 

initial issue of integrated landscape management, in the next part, we also present its decisive 

management tools, which are supported by the legislation tools of the Slovak Republic. Only 

appropriately laid down legislation integrating the different procedures constitutes an obligatory 

management obligation. On the legislative framework is then followed by appropriate planning and 

design tools, thanks to which the individual landscape-ecological bases are implemented into 

realization plans and projects. 
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ÚVOD 
  

Integrovaný manažment krajiny možno považovať za jeden z najaktuálnejších cieľov 
aplikovaných krajinno-ekologických metód, založených na geosystémovom prístupe ku krajine. 
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, Izakovičová, 1997). Keďže tento 



 

 96 

integrovaný systém - geosystém - je zároveň objektom využívania človekom, je nesporné, že riadenie 
tohto využívania by malo byť integrované.  

Integrovaný manažment krajiny je však zložitý proces. Okrem odborného obsahu 
manažmentových nástrojov je potrebné pochopenie a harmonizácia troch okruhov výrazne odlišných 
prístupov: dôkladné poznanie a správna účelová interpretácia krajinno-ekologickej základne celého 
procesu - objektu manažmentu, teda krajiny, vhodné právne predpisy, ktoré integrovanie rôznych 
postupov stanovuje ako obligatórnu povinnosť pre manažment, no a nakoniec vhodné plánovacie a 
projekčné nástroje, ktoré sú schopné krajinno-ekologické podklady implementovať do realizačných 
plánov a projektov.  
 
 
TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V KONTEXTE PRIESTOROVEJ ORGANIZÁCIE 
KRAJINY  
 

Základy nového prístupu k riešeniu problematiky trvalo udržateľného rozvoja deklarovala 
Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (Summit Zeme), ktorá sa konala v Rio de Janeiro v 
dňoch 3. až 14. júna 1992. Konferencia známa aj pod označením UNCED - United Nations 
Conference on Environment and Development, sa v porovnaní so Štokholmskou konferenciou o 
životnom prostredí, ktorá sa orientovala najmä na otázky starostlivosti o ŽP človeka, zameriavala 
všestranne na otázky environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré predstavujú 
hlavné piliere TUR.  

Summit Zeme výrazne podnietil celosvetové riešenie trvalej udržateľnosti, výsledkom čoho boli 
čo najkomplexnejšie a na najvyššej politickej úrovni stanovené a prijaté princípy TUR.  

 
Na konferencii UNCED 1992 boli prijaté:  

• Deklarácia o ŽP a rozvoji (Riodeklarácia) – definujúca 27 zásad TUR,  
• Rámcový dohovor o zmene klímy,  
• Dohovor o biologickej diverzite,  
• Agenda 21 – koncepčný dokument TUR,  
• Právne nezáväzné autoritatívne vyhlásenie k princípom globálnej dohody o využívaní, 

ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov.  
 

V súvislosti s hlavnou témou - integrovaný manažment krajiny - je najvýznamnejším 
strategickým dokumentom Agenda 21 a obzvlášť jej kapitola 10: Integrated approach to the planning 

and management of land resources, ktorá upozorňuje na to, aby krajina mohla i naďalej riadne plniť 
všetky svoje funkcie a zároveň uspokojovať i požiadavky ľudskej spoločnosti, musí byť integrovane 
manažovaná.  

Kapitola 10 odporúča vládam implementovať integrované fyzické plány ako podklad pre 
odvetvové plánovacie procesy. Opiera sa pritom o optimálnu priestorovú organizáciu krajiny a menuje 
metodiku krajinno-ekologického plánovania LANDEP, ako vhodnú metodiku na riešenie problémov v 
oblasti životného prostredia (Klinda, 2001). 
 

Agenda 21 v kontexte integrovaného prístupu ku krajine definuje tieto zásadné tézy:  
• „Krajina a jej zdroje sa využívajú pre rôzne účely, pre rôzne činnosti, ktoré si navzájom 

konkurujú a spôsobujú konflikty“, a preto je nutné celý proces využívania krajiny plánovať a 
manažovať integrovane.  

• „Rastúce požiadavky človeka a jeho hospodárske činnosti sú sprevádzané narastajúcim 
tlakom na prírodné zdroje, čo vytvára konkurenciu a konflikty záujmov, čím nie je 
využívanie krajiny optimálne. Preto ak sa majú v budúcnosti uspokojiť nároky človeka trvalo 
udržateľným spôsobom, je potrebné konflikty bezpodmienečne vyriešiť už dnes a zefektívniť 
využívanie krajiny a prírodných zdrojov. To možno dosiahnuť integrovaným plánovaním a 
riadením využívania krajiny.  
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• „Podstata integrovaného prístupu sa odráža v koordinácii odvetvového plánovania a riadenia 
činností pri využívaní krajiny a jej zdrojov.“  

 
Po konferencii UNCED 1992, Slovenská republika prijala zákony, ktoré podporujú ochranu 

životného prostredia a šetrné využívanie prírodných zdrojov. V súčasnosti sú tieto predpisy 
kompatibilné i s požiadavkami Európskej únie. Trvalo udržateľný rozvoj v SR vymedzuje zákon č. 
17/1992 Zb. o životnom prostredí, kde je definovaný ako: “rozvoj, ktorý súčasným i budúcim 
generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje 
rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.” Základným dokumentom pre 
implementáciu TUR v SR je „Stratégia zásady a priority štátnej environmentálnej politiky“, ktorá bola 
schválená uznesením vlády SR zo 7. septembra 1993 číslo 619 a uznesením Národnej rady SR z 
18. novembra 1993 číslo 339.  

 
Koncepcia TUR v SR pozitívne ovplyvnila environmentálnu politiku a plynule nadviazala na 

vývoj politiky sformovanej v roku 1990 s názvom: „Ekologizácia spoločenského rozvoja“.  
Zásady ekologizácie spoločenského rozvoja v SR boli sformulované do štyroch smerov:  

• ekologizácia spoločenského vedomia,  
• ekologizácia legislatívnych a ekonomických nástrojov,  
• ekologizácia technologických procesov,  
• ekologizácia priestorovej organizácie krajiny.  

 
S akcentom na hlavné zameranie integrovaného manažmentu krajiny je dôležitý štvrtý smer, 

ktorý vychádza z presvedčenia, že mnohé problémy nie je potrebné (častokrát ani možné) chrániť 
drahými technológiami, ale myslením, plánovaním a vhodnou organizáciou priestoru pre 
rozmiestnenie jednotlivých činností v krajine.  

Ekologizácia priestorovej organizácie, využívania a ochrany krajiny; predstavuje priestorový 
aspekt starostlivosti o životné prostredie. Za základný nástroj ekologizácie priestorovej organizácie 
krajiny možno považovať priestorové plánovacie procesy. V rozvinutých štátoch je ich 
„ekologizácia“ samozrejmosťou, krajinno-ekologické podklady sa stali obvyklou súčasťou 
plánovacích dokumentov. Sú to pritom buď samostatné plánovacie procesy, alebo ako súčasť 
priestorových (regionálnych, fyzických, územných) plánov. Rozdielnosti v podkladoch pre 
ekologizáciu priestorovej organizácie krajiny spočívajú najmä v ich legislatívnom postavení, v 
procesnosti a v detailnosti (Oťaheľ, 1994).  

Po zložitom vývoji, rozvoji aj úpadku myšlienky trvalo-udržateľného rozvoja po konferencii v 
Rio de Janeiro členské štáty OSN v roku 2015 prijali nový strategický dokument pod názvom 
„Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“, ktorý v zásade akceptuje 
myšlienky AGENDY 21. Predstavuje doposiaľ najkomplexnejší súbor globálnych priorít pre 
dosiahnutie udržateľného rozvoja. Kľúčovými princípmi Agendy 2030 sú transformácia, integrácia a 
univerzálnosť. Agenda 2030 nadväzuje na Miléniovú deklaráciu OSN z roku 2000. Transformačnú 
silu Agendy 2030 predstavuje 17 cieľov udržateľného rozvoja tzv. (SDGs - Sustainable Development 
Goals) rozpracovaných do 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré majú za ambíciu usmerňovať 
štrukturálnu politickú, ekonomickú a sociálnu premenu jednotlivých krajín sveta v reakcii na hrozby, 
ktorým ľudstvo dnes čelí. Slovenská republika sa k implementácii Agendy2030 prihlásila v 
dokumente „Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj“ schválenom uznesením 
vlády č. 95/2016.  

Explicitne integrovaný manažment uvádza cieľ č. 6. „Zabezpečiť dostupnosť a trvalo udržateľný 
manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých“, v čiastkovom cieli 6.5: „Do roku 2030 

implementovať integrované manažovanie vodných zdrojov na všetkých úrovniach, a to podľa potreby 

aj cezhraničnou spoluprácou“.  
O integrovanom plánovaní sa hovorí v cieli 11. „Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, 

bezpečné, odolné a trvalo udržateľné „v čiastkovom cieli 11.3: „Do roku 2030 zvýšiť inkluzívnu a 
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udržateľnú urbanizáciu a kapacitu pre participatívne, integrované a udržateľné plánovanie a 

manažovanieľudských sídel vo všetkých krajinách“.  
 
V podobnom duchu sú koncipované aj čiastkové ciele v cieľoch  
• Cieľ 13. „Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich 

dôsledkom“ a  
• Cieľ 15. „Chrániť, obnovovať a podporovať trvalo udržateľné využívanie pozemných 

ekosystémov, trvalo udržateľne manažovať lesné hospodárstvo, bojovať proti premene 

krajiny na púšť a zastaviť spätnú degradáciu krajiny a stratu biodiverzity“.  
 

Užšiu spoluprácu a prepojenosť všetkých zainteresovaných strán a aktérov zabezpečuje MŽP 
SR zriadením spoločnej pracovnej skupiny pre implementáciu environmentálnych cieľov udržateľného 
rozvoja. V súčasnosti MŽP SR predstavila novú stratégiu environmentálnej politiky, ktorá bola 
vypracovaná v súlade s cieľmi Agendy 2030 (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/udrzatelny-

rozvoj/agenda-2030).  
 
INTEGROVANÝ MANAŽMENT KRAJINY AKO NÁSTROJ NA ZABEZPEČENIE TUR 
 

Integrovaný manažment krajiny (ďalej len IMK) v podmienkach Slovenskej republiky 
prekonal určitý vývoj. Jeho vývojové etapy, teoreticko-metodickú, ako aj inštitucionálnu základňu 
zhrnula práca Miklós, et al. (2011).  

 
Rozhodujúcimi koncepčnými aspektmi IMK sú:  

 

„KRAJINA“ V KONTEXTE INTEGROVANÉHO MANAŽMENTU KRAJINY  
Definíciou krajiny sa zaoberalo množstvo autorov. Pre IMK najviac vyhovuje definícia krajiny ako 
geosystému: „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, Izakovičová, 1997, Zákon č. 50/1976 Zb. v znení 
Zákona NR SR č. 237/2000 Z. z. a neskorších predpisov). Z hľadiska IMK je významným aspektom 
geosystémového chápania krajiny jej členenie na prvotnú, druhotnú a terciálnu štruktúru (Miklós, 
Izakovičová, 1997, Miklós et al. 2019), pričom Zákon č. 50/1976 Zb. v znení Zákona NR SR č. 
237/2000 Z. z. a neskorších predpisov štruktúru a jej prvky definuje ako limity, obmedzenia alebo 
podporujúce faktory požadovaných činností v danom území.  
 

„MANAŽMENT“ V KONTEXTE INTEGROVANÉHO MANAŽMENTU KRAJINY  
Napriek tomu, že výraz „manažment“ v súkromných, verejných, komerčných, krajinárskych a ďalších 
sférach života, patrí medzi často aplikované a frekventované pojmy, dodnes ešte nie je v odbornej 
literatúre jednoznačne definovaný (Rusko, 2006). Definícia podľa Európskeho dohovoru o krajine 
(2000) znie: „činnosť, ktorá má z hľadiska perspektívy udržateľného rozvoja zabezpečiť pravidelnú 
starostlivosť o krajinu s cieľom usmerňovať a zosúlaďovať v nej zmeny, ktoré sú spôsobené 
sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi.“ Takmer všetky dokumenty, ktoré boli 
prijaté na medzinárodných konferenciách, celosvetových summitoch a podujatiach, a ktoré riešili 
predmetnú problematiku ŽP a trvalo udržateľného rozvoja, medzi svojimi požiadavkamiuvádzajú 
integrované plánovanie, integrovaný manažment, integráciu environmentálnych záujmov zo 
sektorových politík do komplexných smerov (Izakovičová, 2006).  
 
„INTEGROVANÝ“ V KONTEXTE INTEGROVANÉHO MANAŽMENTU KRAJINY  
Integrovaný prístup v manažmente krajiny ponúka nový, inovatívny, sofistikovaný pohľad na 
starostlivosť a využitie krajinného priestoru, pričom sleduje integrovanú ochranu prírodných hodnôt, 
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genofondových lokalít, kultúrno-historických pamiatok, zabezpečenie ekologickej stability, 
zachovanie krajinnej diverzity územia. Podstata integrácie v oblasti riadenia a využívania krajiny 
spočíva v komplexnom uplatňovaní základných dimenzií TUR: sociálnej, ekonomickej a 
environmentálnej. V koncepcii IMK sa skúmajú aj vzťahy a súvislosti medzi jednotlivými 
dimenziami, čo vyúsťuje do procesu vzájomného zosúlaďovania požiadaviek dimenzií s 
plnohodnotným zachovaním až zlepšovaním životného prostredia (Izakovičová, Moyzeová, 2007). Z 
inštitucionálneho hľadiska je podstatou IMK harmonizácia a koordinácia priestorovo-plánovacích 
podkladov po vecnej a časovej stránke a osobitne integrácia krajinno-ekologických aspektov do 
plánovacích procesov a dokumentov.  
 

Hlavné ciele IMK je možné dosiahnuť len uplatňovaním nasledujúcich princípov:  
• princíp nadrezortnosti – riešenie reálnych problémov v území si vyžaduje preklenúť 

tradičný zložkový prístup a rezortný prístup a aplikovať nadrezortný prístup, v rámci ktorého 
budú environmentálne princípy rešpektované všetkými sférami hospodárskeho a 
spoločenského rozvoja;  

• princíp celoplošnosti – o využití celého územia je potrebné rozhodovať na základe 
komplexného súboru vlastností charakterizujúcich celé dané územie; uplatnenie princípu 
celoplošnosti v praxi znamená, že o územie je vždy potrebné rozhodovať celoplošne;  

• princíp komplexnosti – výskum krajiny musí prebiehať po vecnej stránke komplexne, 
podľa všetkých troch štruktúr geosystémov a po inštitucionálnej stránke podľa všetkých 
troch dimenzií TUR environmentálnej, sociálnej a ekonomickej.  

• princíp koordinácie a participácie – do výkonu IMK je nutné zapojiť všetky skupiny tzv. 
stakeholders. Len ich súčinnosťou možno zabezpečiť úspešný výsledok.  

 
PREHĽAD INŠTITUCIONÁLNYCH NÁSTROJOV IMK V PODMIENKACH SR  
 

Medzi reálne inštitucionálne nástroje IMK, ktoré sa zameriavajú na starostlivosť o životné 
prostredie a vo svojich cieľoch majú stanovenú aj priestorovú organizáciu krajiny považujeme 
nástroje, ktoré sú definované alebo podporené v zákonoch Slovenskej republiky.  
 

Podľa funkcie a obsahu môžeme tieto zákony začleniť do 4 skupín (Miklós a kol. 2011):  
a) Informačná základňa integrovaného manažmentu krajiny.  

• Krajinno-ekologická základňa integrovaného manažmentu krajiny (KEZIMK – z pôvodného 
znenia Zákona č.7/2010 Z.z.)  

• integrovaný priestorový informačný systém (Zákon č. 3/2010 Z.z.), ako aj rezortné 
informačné systémy.  

 
b) Krajinno-ekologický a priestorový rámec pre integrovaný manažment krajiny.  

• územné plánovanie, vrátane krajinno-ekologického plánovania KEP a ÚSES;  
• krajinárstvo, tvorba krajiny, podporované Európskym dohovorom o krajine.  

 
c) Odvetvové priestorové plánovacie a manažmentové nástroje.  

• ochrana prírody a krajiny;  
• pozemkové úpravy;  
• program starostlivosti o les (predtým lesné hospodárske plánovanie);  
• manažment vôd, plánovanie manažmentu riečnych povodí;  
• protipovodňová ochrana;  
• iné plánovacie a projekčné postupy (ochrana a využívanie nerastných zdrojov, cestovný ruch 

a i.).  
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d) Nástroje hodnotenia a regulácie vplyvov priestorových plánovacích a manažmentových 
nástrojov na životné prostredie.  

• integrovaná prevencia a kontrola znečistenia (IPKZ)  
• posudzovanie vplyvov na životné prostredie (E.I.A./SEA)(Belčáková, Gazzola, Pauditšová, 

2018).  
 

Akceptácia potreby vzájomnej koordinácie jednotlivých inštitucionálnych nástrojov IMK pri 
tvorbe integračných aspektov a ich uplatnení v priestorovo-plánovacej praxi v správnej vecnej a 
časovej následnosti predstavuje reálne vykonávanie IMK.  
 
ZÁVER 
 

V príspevku sme prezentovali problematiku integrovaného manažmentu krajiny. Koncepcia 
IMK krajinu poníma ako geosystém. Na základe tejto intencie by ochrana a využívanie krajiny mali 
byť integrované (krajina ako geosystém). V predkladanom príspevku sme bližšie ozrejmili tento 
aspekt ako aj prístupy a pojmy, ktoré sa naň viažu a uviedli sme i rozhodujúce manažmentové 
nástroje, podporené právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sú nevyhnutné pre efektívny 
výkon IMK v praxi.  
 
 
ZOZNAM POUŽITÝCH OZNAČENÍ 
 

IMK integrovaný manažment krajiny 
TUR trvalo udržateľný rozvoj  
ŽP  životné prostredie 

 
 
ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV A PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY  
 
AGENDA 21. 1992: United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro 

(United Nations), A/Conf. l5l/ 4. 
BELČÁKOVÁ, I., GAZZOLA, P., PAUDITŠOVÁ, E.: 2018: Landscape impact assessment in 

planning processes. De Gruyter, ISBN 978-3-11-060150-3. 
IZAKOVIČOVÁ, Z. 2006: Integrovaný manažment krajiny II. Vyd. 1. Bratislava: Ústav krajinnej 

ekológie SAV, 2006, 232 pp. ISBN 80-969272-9-9. 
IZAKOVIČOVÁ, Z., MOYZEOVÁ, M.: Landscape-Ecologically Optimal Spatial and Functional 

Organisation of Landscape in the Tatry Biospeher Reserve of UNESCO. In: Guziová, Z. (ed.): 
Priorities for Conservation of Biodiversity in Biosphere Reserves in Changing Conditions. 
Proceedings from the conference. Bratislava: ILE SAS, Slovak National Committee for 
UNESCO MAB Programme, 2007. p. 113-120. 

MIKLÓS, L., IZAKOVIČOVÁ Z. 1997: Krajina ako geosystém. 1. vyd. Bratislava: Veda, 
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1997. 152 pp. ISBN 80-224-0519-1. 

MIKLÓS, L. ET AL. 2011: Integrovaný manažment krajiny: inštitucionálne nástroje. Harmanec: 
VKÚ, 2011. 143 pp. ISBN 978-80-8042-633-0. 

MIKLÓS, L., KOČICKÁ, E., IZAKOVIČOVÁ, Z., KOČICKÝ, D., ŠPINEROVÁ, A., DIVIAKOVÁ, 
A., MIKLÓSOVÁ, V. 2019: Landscape as a Geosystem. Springer. ISBN 978-3-319-94023-6, 
ISBN 978-3-319-94024-3 (eBook).  

OŤAHEĽ, J. 1994: Problémy environmentálneho plánovania (regionálne riešenia) In:Trvalo 
udržateľný rozvoj a krajinnoekologické plánovanie v európskych horských regiónoch,1994. 
Zvolen: TU Zvolen, 1994. p.166-174. 



 

 101 

RUSKO, M. 2006: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. 1.vydanie - Žilina: Strix, 2006. 389 
pp. 2. vydanie - Žilina: Strix, 2007, ISBN 978-80-89281-05-3, 3. vydanie - Žilina: Strix, 2008, 
ISBN 978-80- 89281-37-4,  4.revidované vydanie ISBN 80-969257-9-2, 335 pp. 

ZÁKON NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, najmä v znení zákona č. 237/2000 Z. z.  

ZÁKON NR SR č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení 
neskorších predpisov 

ZÁKON NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, najmä 
v znení zákona č. 71/2015 Z. Z.  

 
 
 
ADRESA AUTORA 
 
Ing. Monika OFFERTÁLEROVÁ, PhD. 
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 323/28, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská 
republika 
e-mail: >monika.off@centrum.sk< 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  


