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Abstract: Integrated landscape management – theoretical-methodical approaches. 
The paper is aimed at the presentation of the partial results of the solution of the project 
Integrated landscape management. It presents methodology for elaboration of the 
studies Integrated landscape management on the different hierarchical – supraregional, 
regional and local. The methodology is based on the understanding of landscape as 
integration of the natural, social and cultural-historical resources (geosystem 
approach). The methodology consists from the following basic steps: 1. Analyses – 
Characteristic of the landscape-ecological conditions of the territory; 2. Syntheses and 
evaluation – specification of the environmental, social and economic problems of the 
landscape; 3. Proposal – proposal for the elimination of the specified problems of the 
landscape, proposal of the integrated landscape management. Integrated landscape 
management represents basic tool for implementation of the sustainable development of 
the landscape. 
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ÚVOD 

 
Potreba riešenia Integrovaného manažmentu krajiny vychádza z 

pragmatických potrieb, vyžadujú si to neustále rastúce nielen environmentálne, 
ale aj existenčné problémy – sociálne, ekonomické a pod. Jednotlivé problémy 
sú často krát vzájomne prepojené – napr. zmena využitia územia výraznou 
mierou ovplyvňuje biodiverzitu a stabilitu územia, znečisťovanie a zaťažovanie 
jednotlivých zložiek životného prostredia si vyžaduje investície do 
odstraňovania týchto následkov a do realizácie nových technológií, zatváranie 
priemyselných prevádzok s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie je často 
spojené s rastom sociálnych problémov – rast nezamestnanosti, rast negatívnych 
psychosociálnych javov a pod. Na základe uvedeného vidno, že k využívaniu a 
manažmentu krajiny a jej zdrojov treba pristupovať komplexne, treba aplikovať 
integrovaný prístup.  

Ústav krajinnej ekológie SAV je hlavným koordinátorom projektu 
APVT-51-037202 Integrovaný manažment krajiny, ktorého cieľom je 
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vypracovanie modelu (metodického postupu) integrovaného manažmentu 
krajiny a jeho overenie na troch hierarchických úrovniach: nadregionálnej – 
úroveň Slovenska, regionálnej – okres Trnava a lokálnej – obec Suchá nad 
Parnou. Predkladaný príspevok predstavuje teoreticko-metodické východiská 
integrovaného manažmentu krajiny a ich aplikáciu na modelovom území.  
 
 
TEORETICKO-METODICKÉ VÝCHODISKÁ 

 
Integrovaný manažment krajiny je založený na ponímaní krajiny ako 

integrácie prírodných zdrojov v určitom priestore. Práve priestor predstavuje 
zjednocujúci rámec, scénu, na ktorej sa vyskytujú všetky zdroje ako vzájomne 
sa prelínajúce vrstvy (geologické zdroje, vodné a pôdne zdroje, klíma, biotické 
zdroje, morfometrické parametre). Ide o nadodvetvové chápanie priestoru ako 
integrity jednotlivých prírodných zdrojov v danom území. Každý bod zemského 
povrchu predstavuje špecifickú homogénnu jednotku vzájomnej kombinácie 
uvedených zdrojov. Práve podstatou integrovaného manažmentu je poznanie 
priestoru ako integrácie uvedených zdrojov (krajinnotvorných zložiek, ktoré cez 
svoje úžitkové vlastnosti sú schopné uspokojovať ľudské potreby, čím vo 
vzťahu k ľudskej spoločnosti vystupujú ako prírodné zdroje) ako i poznanie 
vzťahov medzi uvedenými zdrojmi.  

Hlavným cieľom integrovaného manažmentu je vytvoriť taký systém 
hospodárenia, ktorý zosúľaduje rozvoj jednotlivých socioekonomických aktivít 
s prírodným, socioekonomickým a kultúrno-historickým potenciálom územia. 
Integrovaný manažment zabezpečí elimináciu súčasných a prevenciu vzniku 
nových environmentálnych, sociálnych a ekonomických problémov a z 
dlhodobého hľadiska zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj daného územia.  

Integrovaný manažment je rozpracovaný vo viacerých zahraničných i 
domácich prácach (Caims, Crawford, Salwasser 1994, Sclocombe 1998, Szaro, 
Sexton, Malone 1998, SENSOR 2004, Siebert a kol. 2004, Miklós, Izakovičová 
1997) Integrovaný manažment krajiny je založený na komplexnom výskume 
krajiny v troch základných dimenziách environmentálnej, sociálnej a 
ekonomickej a skúmania súvislostí a vzťahov medzi jednotlivými dimenziami. 
Snahou je zosúľadovanie rozvoja uvedených dimenzií. Nie je možné preferovať 
rozvoj jednej dimenzie na úkor druhej – napr. ekonomické úžitky preferovať 
nad environmentálnymi, prípadne sociálnymi a pod. V našich podmienkach je 
zvlášť citlivé skúmanie vzťahu medzi environmentálnou a sociálnou dimenziou, 
nakoľko mnohé prevádzky s nepriaznivými environmentálnymi vplyvmi na 
prostredie majú vysoký sociálny efekt.  

Za základné princípy integrovaného manažmentu možno považovať: 
• Princíp celoplošnosti – z hľadiska úspešnej realizácie je potrebné 

rozhodovať o využití celého územia na základe celého súboru vlastností, 
ktoré charakterizujú dané územie. 
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• Princíp nadrezortnosti – prístup k riešeniu problémov krajiny si 
bezpodmienečne vyžaduje preklenutie tradičného zložkového prístupu a 
aplikáciu nadrezortného prístupu. Environmentálne princípy musia byť 
rešpektované všetkými sférami hospodárskeho a spoločenského rozvoja, 

• Princíp komplexnosti – k riešeniu problematiky treba pristupovať 
komplexne, zohľadnením všetkých jej dimenzií, environmentálnej, 
ekonomickej a sociálnej. Preferovať rozvoj jednej dimenzie na úkor 
ostatných je neprípustné, napr. preferencia ekonomického rozvoja na úkor 
environmentálnych vplyvov a pod.  

Základnými cieľmi integrovaného manažmentu územia sú (Izakovičová, 
Miklós, Drdoš 1997, upravené): 
a) zachovanie celkovej ekologickej stability krajiny ako najvšeobecnejšej 

komplexnej podmienky zachovania genofondu, biologickej rôznorodosti, 
rovnováhy, pružnosti a prirodzeného fungovania ekosystémov a tým aj 
podmienok prirodzenej produkčnej schopnosti krajiny. Celková ekologická 
stabilita krajiny je podmienená najmä podielom plôch v rôznom stave 
prirodzenosti, ich priestorovým usporiadaním, spôsobom využívania a 
stupňom ochrany. Zachovanie ekologickej stability sa preto deje 
predovšetkým ekologickou optimalizáciou priestorovej štruktúry územia – 
vhodným rozmiestnením krajinných prvkov v území, ich vhodným využitím 
ako aj ochranou, 

b) ochrana a racionálne využívanie prírodných zložiek – najmä ovzdušia, 
vody, pôdy, biotických zdrojov, nerastných zdrojov. Stav prírodných zdrojov 
je určený ich množstvom, zdravotným stavom kvality, produkčnou 
schopnosťou, prítomnosťou cudzorodých látok. Ich ochrana a racionálne 
využívanie sa deje jednak optimálnym usporiadaním objektov a činností v 
území, jednak optimalizáciou technologických procesov výrobných odvetví 
ako i stanovením regulatívov ich využívania. Regulatívy využitia je potrebné 
stanoviť na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností prírodných 
zdrojov územia, 

c) ochrana bezprostredného životného prostredia človeka – udržanie kvality 
zložiek životného prostredia – udržanie potrebnej kvality pitnej vody, 
potravinového reťazca, oslabenie nepriaznivých rizikových faktorov, ako sú 
hluk, žiarenie, vibrácie, odpady, vylepšenie estetiky prostredia. Môžeme ich 
nazvať faktormi životného prostredia. Ich stav je určený hodnotou 
nepriaznivého faktora. Ochrana životného prostredia pred nepriaznivými 
vplyvmi spočíva predovšetkým v optimalizácii technologických procesov 
výrobných odvetví, dopravy, služieb a pod.,  

d) zabezpečenie určitej kvality ľudského života – najmä zabezpečenie 
uspokojovania základných existenčných (bývanie, práca, zaopatrenie sa a 
pod.) a rozvojových potrieb obyvateľstva (vzdelávanie, kultúra, rekreácia, 
liečba, náboženská a politická sloboda a pod.). Realizáciu tohto cieľa možno 
dosiahnuť súčinnosťou ekonomických a legislatívnych opatrení 
zabezpečujúcich rozvoj jednotlivých socioekonomických aktivít v území, 
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e) zabezpečenie sociálnej a kultúrnej diverzity – vychádzajúcej z 
rešpektovania národnostných, náboženských a kultúrno-historických špecifík 
jednotlivých spoločenstiev, formujúcich jednotlivé územia. Tento cieľ 
možno zabezpečiť podobne ako predchádzajúci najmä ekologizáciou a 
humanizáciou nadstavbovej sféry, najmä súčinnosťou ekonomických, 
legislatívnych nástrojov a humanizáciou spoločenského vedomia, 

f) ochrana proti prejavu prirodzených rizík a hazardov – snahou tohto 
cieľa je ochrana pred povodňami, suchom spojeným s nadmerným odtokom 
vody z povodia, ochrana voči prejavu geodynamických procesov a pod. 
Základnou podmienkou pre zabezpečenie tohto princípu je vhodné využitie 
územia rešpektujúce limity a obmedzenia vyplývajúce najmä z abiotických 
podmienok územia, ako i realizácia technologických opatrení. 

Teda implementácia integrovaného manažmentu krajiny musí 
pozostávať z nasledovných krokov:  
• zabezpečenia krajinneokologicky optimálneho využitia územia, 
• realizácie technologických opatrení, 
• aplikácie regulatívov krajinnoekologicky optimálneho využitia územia do 

sektorových plánov, 
• presadenia princípov trvalo udržateľného rozvoja vo vedomí obyvateľstva, 
• presadenia účinných nástrojov – zabezpečenie legislatívnej ochrany, 

ekonomických nástrojov a pod. 
 
 

METODICKÝ POSTUP 
 

Metodický postup je založený na geosystémovom chápaní krajiny 
(Miklós, Izakovičová 1997, Mitchley, Tzanopoulos, Cooper 2005, SENSOR 
2004) a pozostáva z nasledovných základných krokov: 
 
Analýzy 

Cieľom analýz je spracovanie základnej charakteristiky (textovej aj 
grafickej) vlastností jednotlivých krajinnotvorných zložiek územia. Predstavujú 
výber, tvorbu, zhodnotenie a priestorovú diferenciáciu ukazovateľov vlastností 
krajiny a jej jednotlivých krajinnotvorných zložiek. 

Na základe obsahu spracovanie analýz možno rozdeliť do dvoch 
základných blokov: 1. analýzy zdrojov, ktoré charakterizujú základné 
podmienky a možnosti rozvoja územia a 2. analýzy využitia a ochrany zdrojov, 
ktoré identifikujú súčasný stav využitia jednotlivých zdrojov územia. 
1. analýzy zdrojov – sú zamerané na zhodnotenie kvalitatívnych a 

kvantitatívnych vlastností jednotlivých zdrojov územia a ich priestorovej 
diferenciácie, ktoré vytvárajú determinujúci potenciál a priestorovú bázu 
jeho rozvoja. Na základe genézy spracovanie analýz jednotlivých zdrojov 
možno rozdeliť do štyroch základných kategórií: 
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1.1. analýzy prírodných zdrojov – ide o charakteristiku zdrojov, ktoré 
vznikajú bez zásahu človeka, v dôsledku pôsobenia evolučných 
procesov prírody, 

1.2. analýza kultúrno-historických zdrojov – analýza zdrojov vznikajúcich 
v dôsledku rozvoja spoločensko-teritoriálnych územných jednotiek, 
charakterizujúcich jednotlivé vývojové etapy rozvoja územia, 

1.3. analýza ľudských zdrojov – analýzy zamerané na charakteristiku 
vlastnosti ľudského spoločenstva danej priestorovej jednotky, ktorý 
vytvára základnú hybnú silu jej rozvoja, 

1.4. analýzy socioekonomických podmienok – zamerané na zhodnotenie 
rozvoja jednotlivých odvetví, či už výrobných alebo obslužných v 
danom území a makroekonomických ukazovateľov. 

2. analýzy súčasného stavu využitia a ochrany zdrojov – zamerané na 
zhodnotenie vplyvu, či už pozitívneho alebo negatívneho, antropických 
aktivít na jednotlivé zdroje. Základom tejto časti je spracovanie mapy 
využitia zeme, ktorá vytvára základnú priestorovú bázu pre hodnotenie 
využitia prírodných zdrojov. Súčasťou tejto kapitoly je aj hodnotenie 
nehmotných socioekonomických javov, ktoré podľa impaktu na jednotlivé 
zdroje je vhodné rozdeliť do dvoch základných skupín: 
2.1. antropické aktivity (s pozitívnym vplyvom na zdroje) – 

socioekonomické javy zamerané na ochranu prírody, stability, 
biodiverzity, ochranu prírodných, kultúrno-historických zdrojov, 
ochranu životného prostredia, ochranu ľudského potenciálu a sú 
zamerané na zlepšenie celkovej kvality života daného obyvateľstva, 

2.2. antropické aktivity (s negatívnym vplyvom na zdroje) – 
socioekonomické javy zamerané na analýzu antropických aktivít 
ohrozujúcich kvalitatívne i kvantitatívne vlastnosti jednotlivých 
zdrojov územia, vytvárajúce jednotlivé bariéry socioekonomického 
rozvoja daných jednotiek. Ide o faktory zhoršujúce celkovú kvalitu 
života daných územných jednotiek. 

 
Syntézy a hodnotenie  

Cieľom tohto kroku je zhodnotenie problémov vyplývajúcich z 
nevhodného využívania zdrojov a potenciálov územia. Problémy možno 
rozčleniť do troch základných problémov: 
• environmentálne problémy – zamerané na ohrozenie ekologickej stability, 

biodiverzity územia, ohrozenie prírody a prírodných zdrojov, ako i ohrozenie 
kvality životného prostredia, 

• sociálne problémy – narušenie psychosociálnej klímy prostredia, ide o 
problémy využitia a rozvoja ľudského potenciálu, 

• socioekonomické problémy – problémy súvisiace s rozvojom výrobných a 
nevýrobných subjektov danej územnej jednotky. 
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Návrhy 
Cieľom je návrh na elimináciu špecifikovaných a prevenciu vzniku 

nových problémov daného územia. Podobne návrhy možno rozčleniť do 
kategórií podľa typov špecifikovaných problémov. 
 
Celkový návrh integrovaného manažmentu krajiny  

Vypracovanie celkového návrhu manažmentu územia na báze posúdenia 
a zosúladenia navrhovaných opatrení – ekonomických, sociálnych a 
environmentálnych a zhodnotenia ich vzájomných impaktov. Návrh vyústi do 
spracovania Stratégie trvalo udržateľného rozvoja jednotlivých modelových 
území.  

 
 

APLIKÁCIA NA MODELOVOM ÚZEMÍ 
 

Za modelové územie na lokálnej úrovni bola vybratá obec Suchá nad 
Parnou predstavujúca typické vidiecke sídlo ležiace v blízkosti krajského mesta 
Trnava s prevažujúcou obytno-rekreačnou a poľnohospodárskou funkciou. 
Celková rozloha dosahuje 1438,42 ha, z toho zastavaná plocha zaberá 97,6 ha. 
Obec Suchá nad Parnou je celkovým usporiadaním priaznivo včlenená do 
krajinnej scenérie. Prírodné danosti značne ovplyvnili jestvujúcu urbanistickú 
štruktúru. Obec pozostávajúca z troch základných častí, zo samostatnej obce 
Suchá nad Parnou a z častí Ružová a Vlčia dolina vo zvlnenom reliéfe 
Trnavskej pahorkatiny vytvára rozvoľnenú urbanisticko pôsobivú štruktúru. 
Charakter krajinnej štruktúry sídla je daný jeho polohou na Trnavskej sprašovej 
tabuli. Reliéf je typický rovinný bez relatívne väčších výškových prevýšení. 
Poloha obce na najúrodnejších pôdach SR a v priaznivých klimatických 
podmienkach determinuje vysoký poľnohospodársky potenciál obce. Tradíciu 
má i vinohradníctvo, ktoré sa tu rozvíja od 14. storočia. Poľnohospodárska pôda 
predstavuje dominantný prvok krajinnej štruktúry – 80,5 %. Pôda je 
obhospodarovaná poľnohospodárskym podnikom AGROPO s. r. o., ktorého 
sídlo je v susednej obci Zvončín a obhospodaruje pôdu v rámci oboch katastrov. 
Poľnohospodárska výroba je zameraná čisto len na rastlinnú výrobu, najmä na 
produkciu obilovín. Ostatné plodiny sa pestujú podľa požiadaviek trhu. 
Živočíšna výroba bola v roku 1999 úplne zrušená. Veľké úspechy dosiahli 
členovia Klubu chovateľov vodnej hydiny, ktorí sa pravidelne zúčastňujú 
miestnych, okresných, krajských a celoštátnych výstav. Obec sa preslávila 
vyšľachtením suchovskej žltej husi, ktorá bola uznaná ÚV Slovenského zväzu 
chovateľov ako národné plemeno. 

Z hľadiska obhospodarovania PPF vo vzťahu k životnému prostrediu v 
poslednom období možno vidieť pozitívne zmeny, nakoľko poklesla intenzita 
chemizácie, mechanizácie a tiež poľnohospodársky podnik v súčinnosti s obcou 
a PZ Zelený háj realizuje protierózne a ekostabilizačné opatrenia. V rokoch 
2000–2005 boli v území vysadené tri vetvy lokálneho biokoridoru o celkovej 
dĺžke 4 km. Vinohradníctvo po zrušení poľnohospodárskeho družstva je 
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rozvíjané skôr len na báze súkromného hospodárenia, väčšinou ide o produkciu 
pre domácu spotrebu, v menšom množstve na predaj. V tejto oblasti pôsobia iba 
dvaja podnikatelia. V poľnohospodárstve pracuje minimálna časť obyvateľov, a 
to len 4,1 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 

Obec vyniká vysokým rekreačným potenciálom, ktorý je v súčasnosti aj 
intenzívne využívaný. Prírodný potenciál je reprezentovaný Suchovským 
hájom, ktorý predstavuje jeden z ojedinelých lesných komplexov dubového a 
dubo-hrabovhého lesa v rámci Trnavského regiónu. Lesný komplex vytvára 
predpoklady najmä pre rozvoj turistiky a poľovníctva. Nemenej významným 
faktorom rozvoja cestovného ruchu je aj vodná nádrž, ktorá bola. pôvodne 
budovaná pre potreby poľnohospodárstva a ochranu územia pred povodňami. 
Dnes sa jej spektrum využitia rozšírilo. Okrem plnenia funkcie biocentra 
regionálneho významu sa využíva na zavlažovanie okolitých polí a rekreáciu. 
Neodmysliteľnú súčasť využitia lokality tvorí športový rybolov. Vzhľadom na 
bohatý rybársky potenciál je často prezývaná ako Rybársky raj. V obci sú tiež 
rozvinuté produkčno-rekreačné aktivity viažuce sa na záhradkársku a chatovú 
osadu lokalizovanú v okolí vodnej nádrže. Rozvoj agroturistiky je viazaný na 
ranč Zelená lúka, ktorý má charakter Ekofarmy. Uvedený ranč okrem ukážok 
ekologických foriem hospodárenia poskytuje aj hippoterapiu. V rámci regiónu 
obec vyniká priaznivými podmienkami pre rozvoj Ekoturistiky, nakoľko v obci 
bolo zriadené Prírodné environmentálne laboratórium, zamerané na skúmanie 
vlastností jednotlivých krajinnotvorných zložiek a sledovanie javov a procesov 
prebiehajúcich v krajine. Pozostáva z Náučného chodníka, Ekolaboratória a 
Ekocentra. Z hľadiska ekoturistiky atrakciou môžu byť aj novovytvorené prvky 
Územného systému ekologickej stability – biocentrum a biokoridor a príklad 
revitalizácie a tvorby funkčnej ekologickej siete v poľnohospodársky intenzívne 
využívanej krajine. Skúsenosti môžu byť vhodnou inšpiráciou aj pre ostatné 
vidiecke sídla v poľnohospodárskych oblastiach.  

Hospodárska základňa je slabá, reprezentovaná iba drobnými 
priemyselnými prevádzkami a prevádzkami služieb. V obci 760 obyvateľov 
vykonáva podnikateľskú alebo živnostnícku činnosť.  

Hlavným zdrojom zamestnanosti je oblasť remesiel a služieb, a to jednak 
ide o služby zamerané na plnenie obslužných funkcií miestneho obyvateľstva – 
administratívne služby zabezpečujúce bežný chod obce, kultúrno-vzdelávacie 
zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie (ZŠ, MŠ), zdravotno-sociálne 
zabezpečujúce zdravotnú a sociálnu starostlivosť (Zdravotné stredisko) a 
maloobchodná sieť, ako i služby súvisiace s rozvojom rekreácie – ubytovacie a 
stravovacie zariadenia. V remeselnej činnosti v súčasnosti pôsobí 60 
živnostníkov. Najväčšie zastúpenie má stolárstvo, elektro, kúrenie, vodovod, 
oprava aut, cestná doprava a pod. Z hľadiska celkovej zamestnanosti situáciu 
možno hodnotiť pozitívne. V obci je celkovo 807 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov. Nezamestnanosť je nízka. V súčasnosti je evidovaných len 68 
nezamestnaných, čo predstavuje 3,9 %. Väčšina obyvateľstva odchádza za 
prácou mimo obce, najmä do Trnavy. Vzhľadom na priaznivú dopravnú 
dostupnosť okresného mesta dochádzka za prácou nie je problémom. Absencia 
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hospodárskych subjektov charakteru znečisťovateľov, spôsobuje, že obec má 
vyhovujúcu kvalitu životného prostredia, čo posilňuje jej obytnú funkciu.  

Obec má tiež vysoký ľudský potenciál využiteľný pre implementáciu 
trvalo udržateľného rozvoja. K poslednému sčítaniu obyvateľstva v obci žilo 1 
718 obyvateľov, z toho 902 žien a 816 mužov. I napriek prírastku obyvateľstva 
za posledné desaťročie demografickú situáciu obce nemožno považovať za 
priaznivú, prevažuje podiel obyvateľstva poproduktívneho obyvateľstva 
(23,2 %) nad obyvateľstvom predproduktívneho veku 17,6 %. Tento jav je 
podmienený postupným poklesom prirodzeného prírastku obyvateľstva, a to v 
dôsledku zníženej pôrodnosti a zvýšenej úmrtnosti. Celkový prírastok v obci je 
zatiaľ stále zabezpečovaný migračným prírastkom obyvateľstva, čo svedčí o 
určitej atraktivite sídla.  

Obec má aj výrazný kultúrno-historický potenciál. Bohaté je zastúpenie 
kultúrno-historických pamiatok, najmä sakrálnych stavieb, z ktorých štyri sú 
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – barokový kostol sv. 
Martina a 3 sochy lokalizované v rôznych častiach obce: socha sv. Urbana, 
patróna vinohradníkov zo začiatku 19. storočia, baroková socha sv. Barbory z 
18. storočia a socha Panny Márie – barokizujúca rustikálna práca z roku 1805. 
Cennou pamiatkou je aj Kalvária z r. 1757. Nemenej významné sú tiež ostatné 
sakrálne stavby, ako je kaplnka sv. Floriána, Kaplnka sv. kríža lokalizovaná na 
miestnom cintoríne a kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 
lokalizovaná v časti Ružová dolina, kde sa dvakrát ročne usporadúvajú cirkevné 
slávnosti spojené so stretnutím farníkov a prezentáciou suchovských krojov. 
Unikátom je aj pomník padlým v I. svetovej vojne, dielo akademického sochára 
J. Koniarka.  

Kultúrno-historický potenciál je okrem stavieb charakterizovaný aj 
bohatosťou a rozmanitosťou tradičných remesiel, ako je hrnčiarstvo, kováčstvo, 
obuvníctvo, výšivkárstvo, ktoré sa zachovalo až dodnes. Z generácie na 
generáciu sa doteraz v obci traduje vyšívanie. Ľudová výšivka oddávna bola 
dôležitou súčasťou kroja, v súčasnosti sa tradičné techniky využívajú najmä v 
doplnkoch, obrusoch a prestieraniach. Bohaté je i zastúpenie umeleckých 
smerov – literatúra, výtvarníctvo, hudba, spev a pod. Obec je rodiskom 
viacerých významných osobností – F. a B. Hečko, V. Turčány, J. Ilavský a pod. 
Dôležitou súčasťou života ľudu od pradávna bol spev. V obci je niekoľko 
speváckych zborov zameraných na interpretáciu ľudových piesní. Bohatú 
tradíciu ma Suchovský spevokol a Dychová hudba Suchovanka. Obec sa 
vyznačuje bohatým kultúrno-spoločenským životom. Každoročne sa tu 
organizuje celý rad kultúrnych a spoločenských podujatí zameraných na 
prezentáciu a rozvoj ľudových tradícií. Z tohto aspektu treba spomenúť 
každoročne organizovaný Suchovský jarmok spojený s prezentáciou ľudovej 
tvorby obce a stretnutia slávnych rodákov, ktorí výraznou mierou prispeli ku 
kultúrnemu povzneseniu obce.  

Z hľadiska environmentálneho je obec charakterizovaná špecifickými 
environmentálnymi problémami vyplývajúcimi z rozvoja poľnohospodárstva. 
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Ide predovšetkým o extrémne nízky stupeň ekologickej stability, erózno-
akumulačné procesy, znečistenie pôd, znečistenie podzemných vôd a pod. Časť 
katastra obce Suchá nad Parnou vykazuje znaky kontaminácie riečnych 
sedimentov, kontaminácie pôdy a znečistenia ovzdušia. Sú to dôsledky 
kontaminácie zo zdrojov znečistenia lokalizovaných v susedstve obce, 
predovšetkým z priemyselného centra mesta Trnava, priemyselnej prevádzky 
lokalizovanej v Smoleniciach a Jaslovských Bohuniciach, ako i prejavy 
intenzívneho poľnohospodárstva v predchádzajúcom období. Podobne aj vodná 
nádrž v Suchej nad Parnou, vykazuje III. stupeň čistoty, čo predstavuje, že voda 
sa klasifikuje ako znečistená. 

Potenciál obce v súčasnosti nie je dostatočne využitý. Určité rezervy sú v 
zefektívnení využívania prírodných zdrojov, v oživení vinohradníctva, 
zaktivizovaným Malokarpatskej vínnej cesty, v rozvoji agroturistiky, v oživení 
tradičných remesiel, v posilnení poznávacieho a športového turizmu a pod. 
Rozvoj rekreácie a cestovného ruchu si nevyhnutne vyžaduje posilnenie rozvoja 
služieb v obci – ubytovacie, stravovacie služby, sprievodcovské služby a ostatné 
doplnkové služby a pod.  

Cieľom aplikácie Integrovaného manažmentu územia je definovanie 
priorít a cieľov rozvoja v zmysle kritérií a princípov trvalo udržateľného 
rozvoja. Za základné priority rozvoja obce z tohto aspektu treba považovať: 
• oživenie hospodárskej základne, rozvoja služieb, zabezpečenia aktívneho 

cestovného ruchu s cieľom zvýšenia zamestnanosti,  
• posilnenie priestorovej stability územia vytvorením funkčnej siete ÚSES, 

posilnením zastúpenia prírodných habitatov a zabezpečením potrebných 
ekostabilizačných opatrení, 

• dobudovanie technickej infraštruktúry obce – kanalizácia, vodovod a 
plynofikácia častí Vlčia a Suchá Dolina, 

• postupnú elimináciu faktorov negatívne ohrozujúcich kvalitu životného 
prostredia, 

• oživenie ľudových tradícií, miestnych kultúrnych tradícií, oživenia tradičného 
osídlenia vo Vlčej a Ružovej doline, 

• zvýšenie publicity a vzdelávania v záujme zmeny verejného povedomia, 
postoja ku kultúrno-historickým tradíciám a zvýšenia ekologického vedomia 
obyvateľstva, 

•  posilnenie angažovanosti obyvateľstva na riešení vecí verejných s ohľadom 
na ponúkaný vysoký vzdelanostný potenciál.  

Všetky uvedené priority smerujú k základnému cieľu – k zlepšeniu 
celkovej kvality života obyvateľov obce. Základom implementácie trvalo 
udržateľného rozvoja je zapojenie čo najširších vrstiev obyvateľstva do tohto 
procesu. Dôležitou podmienkou tohto procesu je fungujúca spolupráca medzi 
samosprávou obce a občanmi.  
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ZÁVER 
 
Integrovaný manažment krajiny predstavuje novodobú ale veľmi 

aktuálnu problematiku vychádzajúcu z potrieb výskumu krajiny ako integrácie 
prírodných, kultúrno-historických a socio-ekonomických zdrojov v danom 
priestore. Vyplýva z potrieb riešenia nielen environmentálnych problémov, ale z 
celkových existenčných problémov ľudstva, ktoré vznikajú dôsledkom 
pretrvávajúceho rezortizmu vo využívaní a ochrane krajiny. Jeho aplikácia v 
praxi prispeje nielen k eliminácii environmentálnych problémov, ale prispeje 
tiež k celkovému posilneniu socioekonomického rozvoja daných oblastí v 
súlade s kapacitnými možnosťami prírodných zdrojov územia. Úspešná 
aplikácia integrovaného manažmentu územia si vyžiada aj rad 
celospoločenských opatrení na úrovni legislatívy, ekonomických nástrojov ako i 
na úrovni vzdelávania a výchovy v danej oblasti. V súčasnosti na území SR 
pôsobí celý rad bariér, ktoré sťažujú aplikáciu integrovaného manažmentu 
krajiny. K najvýznamnejším možno zaradiť: 
• Formálne prijímanie strategických dokumentov – SR má síce vypracované 

strategické dokumenty na dobrej odbornej úrovni, avšak ich realizácia v praxi 
je minimálna, realizácia opatrení zadefinovaných v jednotlivých dokumentoch 
sa posúva z roka na rok, mnohé z nich sa ignorujú a často tieto opatrenia 
zostávajú deklarované len v týchto dokumentoch, 

• Pokračovanie, prípadne zvyšovanie pasivity a nezáujmu vlády o 
integrovaný manažment krajiny a problematiku TUR – tento fakt je 
podmienený aj celosvetovým nárastom pasivity v oblasti TUR 
prezentovaného na Summite v Johannesburgu, politizácia problematiky, 
diskreditácia problematiky, 

• Pokračovanie znižovania finančných prostriedkov na implementáciu 
integrovaného výskumu, zbytočné plytvanie finančnými prostriedkami na 
duplicitné výskumy, neschopnosť presadiť sa na medzinárodnom výskumnom 
priestore, neschopnosť využívať finančné zdroje,  

• Pretrvávanie sektorového prístupu k problematike trvalo udržateľného 
rozvoja krajiny, pretrvávanie nekoordinovanosti výskumu, preferencia 
ekonomických úžitkov nad sociálnymi, prípadne environmentálnymi, 
posilnenie prejavu klientelizmu a korupcie v oblasti krajinnoekologického 
výskumu, 

• Slabá prepojennosť základného a aplikovaného výskumu, problémy 
komunikácie – priepasť medzi odborným jazykom a jazykom širokej 
verejnosti, nedostatočná odborná úroveň pracovníkov štátnej správy a 
samosprávy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, neschopnosť realizovať 
opatrenia vyplývajúce zo strategických dokumentov a štúdií,  

• Pretrvávanie existenčných problémov čo podmieňuje pasivitu obyvateľstva 
venovať sa problematike životného prostredia a odsunutie riešenia 
environmentálnych problémov na okraj spoločnosti, na druhej strane 
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zvyšovanie nárokov, spotrebného egoizmu a rast konzumného spôsobu 
života nezlúčiteľného s princípmi a kritériami TUR, 

• Marginalizácia územia – na jednej strane pomerne priaznivý rozvoj 
niektorých regiónov, najmä s priaznivou geopolitickou a dopravnou polohou, 
na druhej strane útlm a zaostávanie okrajových regiónov a pod., 

• Zanedbanie koordinácie výchovno-vzdelávacieho procesu, propagácie 
TUR, pretrvávanie nedostatočnej informovanosti, nízke environmentálne 
vedomie obyvateľstva a pod., 

• Nízka aktivita hlavných skupín v oblasti TUR – napr. cirkví deklarujú 
výchovu a starostlivosť o „duchovno“ pritom výchovu k TUR nepovažujú za 
oblasť svojho vplyvu – za „duchovno“, 

• Určité rezervy v legislatíve – najmä v oblasti kompetencií, nízka úroveň 
kontroly dodržiavania právnych noriem, slabé postihy za nedodržanie 
právnych noriem, nízka vymožiteľnosť práva a pod., 

• Neustále vysoká energetická a surovinová náročnosť výrobných 
procesov, pomalé tempo reštrukturalizácie výroby, nedostatočná 
realizácia technologických opatrení vo výrobných procesoch – nízky 
stupeň aplikácie technológií nezaťažujúcich životné prostredie, nízky podiel 
investícii do oblasti životného prostredia, nadmerné vyčerpávanie prírodných 
zdrojov, výstavba na „zelenej lúke“, 

• Pretrvávajúce zaťaženie zložiek životného prostredia – v dôsledku starých 
environmentálnych záťaží, nedostatočná preskúmanosť súčasného reálneho 
stavu zaťaženia jednotlivých krajinnotvorných zložiek, pretrvávajúce 
antropogénne zaťažovanie určitých regiónov. 

Základom úspešnej aplikácie integrovaného manažmentu krajiny je práve 
eliminácia špecifikovaných bariér. 
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