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Abstract:  Integrated management and sustainable development of protected areas. 
Necessary part of protected area care is an integrated management which is based on 
interactive harmonization of two landscape subsystems – natural and socio-economic. 
Through the systematic and effective realization of integrated management in protected 
areas we can contribute to the conservation of  the  natural landscape components and 
diversity.   
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ÚVOD 
 

Pri zabezpečovaní udržateľného rozvoja v chránených územiach prírody 
a krajiny majú z dlhodobého hľadiska veľký význam integrované prístupy. Pri 
snahe o rozvoj a ochranu územia je potrebné rešpektovať zásady udržateľného 
rozvoja a zabezpečiť prepojenie environmentálnych, sociálnych, kultúrnych, 
behaviorálnych a ekonomických aspektov.  
 
Integrovaný manažment chránených území 

Neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti o chránené územia je teda práve 
integrovaný manažment, o ktorý v súčasnosti vzrastá záujem v dôsledku 
pretrvávajúcich celosvetových problémov (nadmerné využívanie prírodných 
zdrojov, rýchly populačný rast, antropicky podmienené klimatické zmeny a s 
tým súvisiace zmeny vo využití zeme) (Imrichová, 2006). Jednotlivé problémy 
sú často 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 zavádzanie nových technológií, zatváranie 
priemyselných prevádzok s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie je často 
spojené s rastom sociálnych problémov. K využívaniu a manažmentu krajiny je 
preto potrebné pristupovať komplexne a aplikovať integrovaný prístup založený 
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na vzájomnej harmonizácii dvoch krajinných subsystémov – prírodného a 
socioekonomického (Izakovičová, 2006).  

Integrované prístupy môžu mať pri zabezpečovaní udržateľného rozvoja v 
chránených územiach veľký význam. Aby však bolo možné vyrovnať sa so 
zmenami v životnom prostredí, kladie sa výrazný dôraz na holistický prístup, 
ktorý určuje interakcie medzi socioekonomickými a environmentálnymi 
premennými v širokom rozpätí priestorových a časových mierok (Firbank, 
2005). Integrovaný manažment je vo vzťahu ochrany prírodych zdrojov a teda 
aj biodiverzity v zahraničnej vedeckej literatúre označovaný ako ekosystémový 
manažment krajiny – ecosystem-based management (Slocombe, 1998). Cieľom 
ekosystémového manažmentu je obnovovať a udržiavať kvalitu, produktivitu a 
biodiverzitu ekosystémov a celkovú kvalitu života prostredníctvom takého 
manažmentu prírodných zdrojov, ktorý je úplne integrovaný so sociálnymi a 
ekonomickými potrebami (Szaro et al., 1998). Ekosystémový manažment sa 
teda vyznačuje svojim integrovaným, holistickým prístupom, medzivedným 
zameraním a integráciou ľudí a ľudských aktivít.  

Pri ekosystémovom/integrovanom manažmente krajiny je potrebné 
vytvoriť taký systém hospodárenia, ktorý zosúlaďuje rozvoj jednotlivých aktivít 
s prírodným, socioekonomickým a kultúrno-historickým potenciálom územia. 
Integrovaný manažment by mal zabezpečiť elimináciu súčasných a prevenciu 
vzniku nových environmentálnych, sociálnych a ekonomických problémov a z 
dlhodobého hľadiska zabezpečiť udržateľný rozvoj aj chráneného územia 
(Izakovičová, 2006). Vyžaduje si to však interdisciplinárny prístup, zahrňujúci 
ekológov aj environmentalistov, ktorí v spolupráci so sociológmi a ekonómami 
vytvoria optimálne opatrenia starostlivosti o chránené územia.  

Prístupy k integrovanému manažmentu územia sú rozpracované vo 
viacerých prácach zahraničných i domácich autorov, napr. Caims et al., 1994, 
Slocombe, 1998, Szaro et al., 1998, Bezák, 2006, Huba a Ira, 2006, 
Izakovičová, 2006, Imrichová, 2006. 

Navrhovaný zákon o krajinnom plánovaní definuje ako jediný legislatívny 
predpis v SR pojem integrovaný manažment krajiny ako komplexnú 
starostlivosť o krajinu, prostredníctvom ktorej sa usmerňujú zmeny vyvolané 
hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi požiadavkami spoločnosti a 
ktorý predstavuje súhrn zásad, činností a opatrení, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu a udržaniu jej ekologickej stability v územnom systéme 
ekologickej stability, zabráneniu poškodenia alebo obnove jej krajinného rázu, 
utváraniu podmienok na trvalé udržiavanie, obnovovanie a šetrné využívanie 
prírodných zdrojov, ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zachovaniu 
prírodného a kultúrneho dedičstva a nehnuteľného pamiatkového fondu, najmä 
pamiatkových území a zlepšeniu kvality životného prostredia podľa určitých 
noriem. Tento predpis je zatiaľ v legislatívnom procese (MŽP SR, návrh, 
február, 2006), jeho vypracovanie vyplynulo z § 16 písm. d) zákona č. 575/2001 
Z. z. v znení neskorších predpisov (tzv. kompetenčného zákona).  
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Integrovaný manažment krajiny má zároveň zabezpečiť elimináciu rizík 
spôsobených prírodnými aj antropickými silami, sanáciu nepriaznivých zmien a 
ochranu a zveľaďovanie kultúrno-historických a prírodných hodnôt územia. 
Zákon ukladá povinnosti orgánom verejnej správy a poskytuje možnosti na 
účasť všetkých dotknutých subjektov a verejnosti zúčastniť sa na celom procese 
a svojimi stanoviskami a pripomienkami prispieť k skvalitneniu 
krajinnoekologickej dokumentácie. 

Medzi základné ciele integrovaného manažmentu (podľa Izakovičovej et 
al., 1997, upravené) patrí: zachovanie celkovej ekologickej stability krajiny, 
ochrana a racionálne využívanie prírodných zložiek, ochrana bezprostredného 
životného prostredia človeka, zabezpečenie určitej kvality ľudského života, 
zabezpečenie sociálnej a kultúrnej diverzity, ochrana proti prejavu prirodzených 
rizík a hazardov. Implementácia integrovaného manažmentu musí pozostávať 
z nasledovných krokov: zabezpečenia krajinnoekologicky optimálneho využitia 
a ochrany územia, realizácie technologických opatrení, aplikácie regulatívov 
krajinnoekologicky optimálneho využitia územia do sektorových plánov, 
presadenia princípov udržateľného rozvoja vo vedomí obyvateľstva, presadenia 
účinných nástrojov – zabezpečenie legislatívnej ochrany, ekonomických 
nástrojov a pod. (Izakovičová, 2006). Ide o zosúladenie udržateľnej ekonomiky, 
sociálneho a politického systému s udržateľným životným a prírodným 
prostredím, podporujúcim biodiverzitu a prírodné zdroje, od ktorých závisí 
ľudstvo. Dosahuje sa to činnosťami, ktoré zabezpečuje ochrana prírody, ako je 
ochranárske plánovanie, environmentálna výchova, ekonomika alebo sociálne 
podnety, regulácia a predchádzanie znečisteniu ovzdušia alebo iným škodlivým 
ľudským činnostiam a reštaurácia ekosystémov (Vološčuk, 1999).  

V zákone NR SR č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny sú priamo 
obsiahnuté viaceré zásadné princípy integrovaného manažmentu. Definuje 
obmedzenia a zákazy, ktoré musia všetci dodržiavať a ktoré zároveň 
zabezpečujú aj efektívne napĺňanie princípov integrovaného manažmentu. V 
zákone sú presne definované výnimky a vopred musí byť určené, že daná 
činnosť (vyžadujúca výnimku) je preukázateľne nevyhnutná napr. pre 
zabezpečenie starostlivosti o chránené územia a ich ochranné pásma alebo pre 
zabezpečenie ochrany života alebo zdravia človeka, majetku a pod.  

Ekosystémový manažment poskytuje nový rámec pre integrovaný a 
komplexný prístup v ochrane prírody, súčasťou ktorej sú ľudia. Podľa Svetovej 
únie ochrany prírody z roku 1996 (in Vološčuk, 2003) existuje 10 zásad 
manažmentu ekosystémov: 

1. Účel manažmentu je vecou spoločenskej objednávky (antropocentrický 
aspekt). 

2. Ekosystémy musia byť manažované v ľudských (humánnych) 
súvislostiach (antropocentrizmus). 

3. Ekosystémy musia byť manažované v rámci prírodných limitov (príklon 
k ekocentrizmu). 

4. Manažment musí rozpoznať, ktoré zmeny sú nevyhnutné (kauzálne 
súvislosti). 
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5. Manažment ekosystémov sa musí chápať v primeranej miere 
(ekonomický aspekt). 

6. Manažment ekosystémov musí myslieť globálne a konať lokálne 
(ekologicko-environmentálny aspekt). 

7. Manažment ekosystémov sa musí snažiť udržať alebo zlepšiť charakter 
ekosystému a funkčnosť na primeranej úrovni podľa spoločenskej 
objednávky výberu (antropocentricko-ekocentrický aspekt). 

8. Výkonné orgány sa vo svojom rozhodovaní musia riadiť primeranými 
poznatkami vyplývajúcimi z vedeckých výskumov (gnozeologický 
aspekt). 

9. Manažéri ekosystémov musia konať so zárukou (profesionálny etický 
aspekt). 

10.  Potrebný je multidisciplinárny prístup (scientologický aspekt). 
 

Programy starostlivosti o chránené územia  

Manažment chránených území by mali zabezpečovať strategické programy 
starostlivosti o jednotlivé chránené územia. Mali by obsahovať ich zonáciu so 
stanovením režimu ochrany i vzťahu ochrany prírody a ostatných aktivít a 
určovať strategické, operatívne ciele na dosiahnutie udržateľného rozvoja, 
všetky rozvojové aktivity, zabezpečovať integrovaný manažment, zosúladenie 
environmentálnych, sociálnych, kultúrnych a ekonomických aspektov 
(Chrenščová, 2007). Chránené územia sa nevyvíjali a nevyvíjajú izolovane, ale 
v interakcii s človekom. Často sú výsledkom ľudskej činnosti. Pôsobenie 
človeka na krajinu sa však neustále zvyšuje, preto by ochrana a starostlivosť o 
chránené územia mala byť založená aj na základe správneho pochopenia 
interakcií medzi človekom a prírodným prostredím. Budúcnosť týchto území 
môže mať perspektívu za predpokladu, že budú ekonomicky i z hľadiska 
vyváženia zdrojov stabilné (Ira, 1999), čo môžeme dosiahnuť práve starostlivo 
vypracovanými programami starostlivosti o chránené územia a pravdaže aj ich 
dôsledným dodržiavaním a plnením. 

V súčasnosti správy národných parkov (NP) a chránených krajinných 
oblasrí (CHKO) spracovávajú programy starostlivosti. Vypracovaný a 
schválený ho majú podľa všeobecne záväzných predpisov (Zákon č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny § 54, Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny § 21, 
§ 22, § 23) len tri národné parky: Nízke Tatry, Malá Fatra a Pieniny.  

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (§ 21, § 22, § 23) „program 
starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť a program starostlivosti o národný park 
určuje strategické ciele starostlivosti o územie CHKO alebo NP vrátane jeho 
ochranného pásma, diferencovane podľa jednotlivých zložiek životného 
prostredia a v nadväznosti na jednotky priestorového členenia územia 
s rovnakým spôsobom starostlivosti (vymedzené ako ekologicko-funkčný 
priestor) a zóny, obsahujú zásady a regulatívy využívania územia vo vzťahu 
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k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti. Program starostlivosti o chránený 
areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, 
národnú prírodnú pamiatku, územie patriace do súvislej európskej sústavy 
chránených území, územie medzinárodného významu a chránený strom určuje 
opatrenia na zabezpečenie sústavnej starostlivosti potrebnej na udržanie 
určitého stavu ekosystému, alebo jeho časti v záujme zachovania predmetu 
ochrany alebo usmernenie vývoja na dosiahnutie priaznivého stavu osobitne 
chráneného územia.“  

Vyhláškou MŽP SR č. 492/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny boli obsahy programov starostlivosti o chránené 
územia národnej sústavy chránených území a území patriacich do súvislej 
európskej sústavy chránených území a území medzinárodného významu 
zjednotené. Zatiaľ vypracované metodické usmernenia k dokumentácii 
starostlivosti a zonácii (Usmernenie MŽP SR Sekcie OPaK č.834/2005-5 zo dňa 
27.10.2005, ktorým sa ustanovuje postup pri zabezpečovaní programov 
starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť a programov starostlivosti o národný 
park a jeho ochranné pásmo, Metodika na vypracovanie programu starostlivosti 
o územia európskeho významu a o územia medzinárodného významu) sa 
zjednocujú do jednej metodiky platnej pre všetky typy území (VCHÚ, 
MCHÚ...) (Bozalková, 2007).  

 
 

ZÁVER 
 

Schvaľovanie programov starostlivosti je náročný proces, ale ich postupné 
vypracovanie prispeje k vykonávaniu systematického a efektívneho 
integrovaného manažmentu chránených území a zároveň k zachovaniu 
charakteru a diverzity krajiny. Integráciou environmentálnych, sociálnych, 
kultúrnych, behaviorálnych a ekonomických aspektov, zosúladením nárokov a 
požiadaviek spoločnosti s prírodnými danosťami územia môžeme smerovať k 
udržateľnému rozvoju v chránených územiach.  
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