Slovenská agentúra životného prostredia
realizuje aktivitu

INFORMAČNÝ DEŇ K EURÓPSKEMU
DOHOVORU O KRAJINE 2018

Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
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Európsky dohovor o krajine a
CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA KRAJINU
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Európsky dohovor o krajine

•

dohovor Rady Európy

•

prijatý vo Florencii 20. októbra 2000

•

do platnosti vstúpil 1. marca 2004

•

v SR nadobudol platnosť 1. decembra 2005

•

prvý medzinárodný dohovor zameraný výhradne na krajinu

•

znamená celkové posilnenie významu krajiny, jej ochrany,
manažmentu, plánovania a starostlivosti v celom
rozhodovacom procese a v medzinárodnej spolupráci

•

rozmanitosť európskych krajín chápe ako spoločné
bohatstvo – t. j. zachovanie autentickosti a charakteru
našej krajiny je významné z celoeurópskeho hľadiska
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VŠETKY TYPY KRAJÍN

- zahŕňa prírodné, vidiecke, mestské -a prímestské oblasti, plochy pevniny,
vnútrozemské vodné plochy a morské oblasti
-týka sa typov krajiny, ktoré môžu byť považované za pozoruhodné,
typov krajiny všedných alebo narušených
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Európsky dohovor o krajine

EDoK
• v 39 krajinách v platnosti
• 2 krajiny sú signatármi
Island
Malta
• nepristúpili:
Albánsko
Rakúsko
Nemecko
Rusko
Lichtenštajnsko
Monaco
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Európsky dohovor o krajine
Každá zmluvná strana sa zaväzuje:
•

právne uznať krajinu ako základnú zložku prostredia obyvateľstva, ako
vyjadrenie rozmanitosti ich spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva
a základ ich identity,

•

zaviesť a realizovať krajinné koncepcie zamerané na ochranu, manažment
a plánovanie krajiny prostredníctvom prijatia špecifických opatrení zameraných
na zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti a verejných orgánov
o hodnote krajiny, na vzdelávanie odborníkov, na vymedzenie vlastných typov
krajiny a ich hodnotenie, na stanovenie cieľovej kvality krajiny pre jednotlivé
typy krajiny v spolupráci s verejnosťou,

•

vytvoriť podmienky na účasť širokej verejnosti, miestnych a regionálnych
orgánov a iných strán, ktoré sú zainteresované na definovaní a realizovaní
krajinných koncepcií,

•

integrovať krajinu do svojich regionálnych a územnoplánovacích koncepcií
a svojich kultúrnych, environmentálnych, poľnohospodárskych, sociálnych
a hospodárskych koncepcií, ako aj do ostatných koncepcií s možným priamym
alebo nepriamym vplyvom na krajinu.
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Európsky dohovor o krajine
CIEĽ EDoK: podporiť ochranu, manažment a plánovanie krajiny
a organizovať európsku spoluprácu v tejto oblasti.

Starostlivosť o krajinu
= plánovanie + manažment + ochrana
„KRAJINNÉ PLÁNOVANIE“ - cieľavedomé činnosti smerujúce k zvyšovaniu kvality, k obnove
alebo tvorbe krajiny - celý proces územného plánovania musí obsahovať krajinnú dimenziu
„MANAŽMENT KRAJINY“ - znamená činnosť, ktorá má z hľadiska perspektívy udržateľného
rozvoja zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o krajinu s cieľom usmerňovať a zosúladiť zmeny,
ktoré sú spôsobené sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi

Prírodné
dedičstvo

Kultúrne
dedičstvo
Integrácia
prístupov
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Európsky dohovor o krajine
• „OCHRANA KRAJINY” znamená činnosti na zachovanie a udržiavanie významných
alebo charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a
prírodného usporiadania a/alebo ľudskej aktivity
• charakteristické črty krajiny - reprezentatívne znaky, ktorými sa krajiny a ich časti od
seba odlišujú,
• spoluvytvárajú charakteristický vzhľad krajiny (CHVK), hodnotu krajiny, podieľajú sa
na krajinnom ráze

Vedomie hodnoty je dôvodom na ochranu
poznanie krajiny
hodnôt, prijatie

identifikácia hodnôt krajiny

rešpektovanie

aktívna ochrana krajiny a jej CHVK, zveľaďovanie

zachovávanie identity človeka a krajiny, zamedzenie degradácie
hodnôt

zhodnocovanie fenoménov v rozvoji územia, napr. v CR
Proces poznania a uvedomovania si hodnôt krajiny
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Európsky dohovor o krajine
Cieľový stav kvality krajiny
-

„priania a požiadavky verejnosti týkajúce sa charakteristických čŕt krajiny, v
ktorej žije, formulované kompetentnými orgánmi verejnej správy“

-

zahrňuje uznávanie práv a zodpovednosti obyvateľov aktívne sa zúčastniť na
procesoch spojených so získavaním poznatkov a s prijímaním rozhodnutí
(súčasť riadiacich a plánovacích postupov)

-

participatívne rozhodovanie – spolutvorenie svojho životného priestoru

-

KRAJINA – definovaná ako „časť územia tak, ako ju vnímajú ľudia, jej
charakter je výsledkom činností a vzájomného pôsobenia prírodných a/alebo
ľudských faktorov“

-

dôležité zvyšovanie povedomia občanov,
súkromného a verejného sektoru o krajine
jej hodnote, zmenách
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12 opatrení
na zabezpečenie realizácie
EDoKEDoK
12 opatrení
na zabezpečenie
realizácie
individuálne úlohy
pre štáty

úlohy pre všetkých, vo všetkých typoch krajín

spoločné
úlohy pre
štáty

6.
Ochrana
krajiny
1.
Začleniť
krajinu do
legislatívy

3.
Identifikácia
krajín

2.
Integrovať
krajinu do
koncepcií

nevyhnutný podporný rámec

4.
Hodnotenie
krajín

5.
Cieľová
kvalita
krajiny

7.
Manažment
krajiny

9.
Monitoring
zmien v
krajine

12.
Európska
spolupráca

8.
Plánovanie
krajín

10.
Podpora
výchovy a
vzdelávania

11.
Zvyšovanie
povedomia,
angažovanosť

Autor:
prof. Michael Dower

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU

PREAMBULA:

„UVEDOMUJÚC SI ČORAZ VIAC
RASTÚCI VÝZNAM KRAJINY V PROCESE
UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
SPOLOČNOSTI SA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA V ZMYSLE
ČLÁNKU 11. EURÓPSKEHO DOHOVORU
O KRAJINE ROZHODLA UDEĽOVAŤ
CENU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA
KRAJINU“
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CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU

„Cena Slovenskej republiky za krajinu“
je čestným vyznamenaním pre organizácie,
ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú
k implementácii Európskeho dohovoru o krajine
na národnej úrovni.

Cena je motivačným nástrojom pre kontinuálnu podporu
starostlivosti o všetky typy krajiny.
Slovenská republika udeľuje túto cenu na podporu
prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu,
plánovaniu krajiny na Slovensku a následnej nominácie
laureáta ceny na udelenie medzinárodného ocenenia
„Ceny Rady Európy za krajinu“.
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CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU

Vyhlasovateľ ceny
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Národný koordinátor ceny
Slovenská agentúra životného prostredia
• zabezpečuje vyhlásenie ceny

•
•
•
•
•
•

poskytuje konzultácie potenciálnym kandidátom k vypracovaniu prihlášok
vykonáva administratívne hodnotenie návrhov
poskytuje odbornú pomoc a možnosť dopracovania prihlášok
zostavuje odbornú komisiu
organizuje a odborne zastrešuje celý priebeh ceny
zabezpečuje prípravu a nomináciu kandidáta na Cenu Rady Európy za krajinu
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CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU
Oprávnení kandidáti
• miestne a regionálne samosprávy,
• združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne združenia)
• cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne
spravujúce krajinu,
• mimovládne organizácie

Oprávnené projekty
- projekty s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení,
spĺňajúce kritériá pre posudzovanie „Ceny Slovenskej republiky za krajinu“.

Spôsob návrhov
Kandidáti na udelenie ceny sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky
realizovaných projektov.
Projekt môže priamo prihlásiť realizátor projektu, alebo môže byť
navrhnutý inou právnickou alebo fyzickou osobou.
(pri prihlásení návrhu inou stranou je potrebné, ako súčasť prihlášky, doložiť
písomný súhlas kandidáta s návrhom na cenu).
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CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU
Kritérium 1: Udržateľný územný rozvoj
Predložené ukončené projekty musia poskytovať hmatateľnú formu ochrany, manažmentu a plánovania krajiny.
Projekty musia byť v čase predloženia kandidatúry ukončené, k dispozícii pre užívanie verejnosťou najmenej 3 roky.
Okrem toho tieto projekty musia:
 byť súčasťou koncepcie trvalo udržateľného rozvoja a musia byť v súlade so strategickými dokumentmi danej oblasti,
 preukázať svoju environmentálnu, sociálnu, ekonomickú, kultúrnu a estetickú udržateľnosť,
 eliminovať alebo naprávať poškodenia krajinných štruktúr,
 pomáhať pri zveľaďovaní a zlepšovaní kvality krajiny a tvorbe jej nových kvalít.

Kritérium 2: Vzorová hodnota
Implementácia koncepcie alebo opatrení, projektov, ktoré viedli k zlepšeniu ochrany, manažmentu a/alebo plánovania
krajiny, musí predstavovať príklad správnej praxe hodný nasledovania ostatnými subjektmi.

Kritérium 3: Účasť verejnosti
Koncepcia alebo opatrenia, implementované so zreteľom na ochranu, manažment a/alebo plánovanie krajiny, by mali
zahŕňať aktívnu účasť verejnosti, miestnych a regionálnych orgánov, miestnych aktérov a mali by jasne vyjadrovať
cieľovú kvalitu krajiny.

Kritérium 4: Zvyšovanie vedomia
Projekty nominované na Cenu Slovenskej republiky za krajinu boli súčasne zamerané na zvyšovanie povedomia
občianskej spoločnosti, súkromných organizácií a verejných orgánov, týkajúcich sa hodnoty krajiny, jej úlohe
a zmien v krajine.
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CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU
Proces udeľovania ceny
vyhlásenie ceny

NÁVRHY

administratívna kontrola NKC

tlačová správa
zverejnený termín akceptácie návrhov
konzultácie a možnosti dopracovania
administratívne hodnotenie posudzujúce
oprávnenosť predložených návrhov

NKC zverejní nominácie na cenu

NOMINÁCIE

prezentácia pred
odbornou komisiou

odborná komisia je zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu,
zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového
sektora

HODNOTENIE

slávnostné odovzdanie ceny

oficiálny nominant Slovenskej republiky
na CENU RADY EURÓPY ZA KRAJINU

www.cenazakrajinu.sk
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CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU
Harmonogram ceny 2018
Vyhlásenie ceny

15.3.2018

Ukončenie akceptácie návrhov na cenu
(ukončenie prijímania prihlášok)

30.6.2018

Spracovanie návrhov (prihlášok)
národným koordinátorom ceny
Zverejnenie nominácií na cenu

do 15.7.2018
16.7.- 31.07.2018

Zasadnutie odbornej komisie

august 2018

Oficiálne odovzdanie ceny

október 2018

Nominácia na Cenu Rady Európy za krajinu

december 2018
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CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU

Prihláška na Cenu SR za krajinu 2018
Prihláška - webstránka národného koordinátora ceny:

www.cenazakrajinu.sk

Prílohy:
• fotodokumentácia (max. 15 fotografií) (povinná príloha)
• poster (nepovinná príloha)
• propagačné materiály (nepovinná príloha)
• videoprezentácia (cca 5 minút), prípadne power-pointová prezentácia (nepovinná príloha)
• iné prílohy podľa uváženia (nepovinná príloha)
Prihlášku s požadovanými prílohami je potrebné zaslať:
v tlačovej podobe a elektronickej podobe vo formáte .pdf na CD do 30.6.2018 na
adresu:
Slovenská agentúra životného prostredia
Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Konzultácie sú poskytované národným koordinátorom - osobne alebo e-mail:
cenazakrajinu@sazp.sk
tel.: 048/ 43 74 174
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CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU
Nominovanie národného laureáta ceny na Cenu Rady Európy za krajinu
Laureát Ceny Slovenskej republiky za krajinu získava nomináciu Slovenskej republiky
na Cenu Rady Európy za krajinu, ako jediný zástupca Slovenskej republiky
v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.
Cena Slovenskej republiky za krajinu je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku
(2010, 2012, 2014, 2016, 2018...).
V nepárnom roku je laureát národnej ceny nominovaný Slovenskou republikou na Cenu Rady
Európy za krajinu, podľa pravidiel Rady Európy.

Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
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CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU
- efektívne tradičné formy
využitia zeme či nové
progresívne šetrné
postupy, spojené
s pozitívnou zmenou
v krajinnej štruktúre,
- realizácia
ekostabilizačných,
rekultivačných,
revitalizačných opatrení

- pretváranie
(tvorba) krajiny,
- tvorba oddychovorelaxačných zón,
skrášlenie
a sfunkčnenie obcí,
parková tvorba,
vnášanie zelene do
krajiny, vytváranie
zaujímavých
verejných
priestranstiev

Hospodárenie
v krajine

Pretváranie
krajiny

Obnova
pamiatok

Starostlivosť
o krajinu

Duchovný odkaz,
identita človeka
a krajiny

Pohybové
trasy

- obnova pamiatok
v krajine (hrady, kláštory,
kalvárie, technické
pamiatky, historické
krajinné štruktúry)
- starostlivosť o prírodu
(udržiavanie, čistota)

- budovanie pohybových
trás - náučné chodníky,
turistické trasy,
cyklotrasy, trasy pre
peších v sídlach,
tematické trasy, lesoparky,
geoparky, archeoparky,
múzeá v prírode
- budovanie vybavenosti
trás, informačných
systémov, odpočinkových
a vyhliadkových miest

- zachovávanie a prehĺbenie identity človeka a krajiny,
- zveľaďovanie duchovného odkazu
- zhodnocovanie fenoménov krajiny v rozvoji regiónu

Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
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CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA KRAJINU 2010

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU

Nominované projekty pre rok 2010 (v abecednom poradí podľa nominovaných) :

Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Projekt: Veľkolélsky ostrov - návrat k tradičnému hospodáreniu v Dunajských luhoch

Nadácia EKOPOLIS
Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis

Obec Suchá nad Parnou (navrhovateľ: ÚKE SAV Bratislava)
Projekt CBC PHARE – Spoločný fond malých projektov SR-AT 2002/000-642.03-0013 „Učíme sa
navzájom“ a Trilaterálny projekt „Realizácia ekologickej siete a integrovaný manažment využitia
prírodných zdrojov“

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2010
Bratislavské regionálne ochranárske združenie: „Veľkolélsky ostrov - návrat k
tradičnému hospodáreniu v Dunajských luhoch“

- ochrana a manažment dunajských lužných
lesov (Veľkolélsky ostrov - 250 ha v prenájme)
- návrat k tradičnému pasienkovému
hospodáreniu
- revitalizácia Veľkolélskeho ramena a obnova
prirodzených riečnych brehov
- obnova lesných porastov smerom k
prirodzenému drevinovému zloženiu
Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2010
Nadácia EKOPOLIS: „Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom
grantových programov Nadácie Ekopolis“

- manažovanie grantových programov
zameraných na demokratizáciu občianskej
spoločnosti a enviromentálnu
udržateľnosť
- podpora projektov a činností stoviek
mimovládnych neziskových organizácií
- od svojho vzniku v r. 1991 do 2010 nadácia
podporila 2 891 projektov v celkovej sume
14 mil. 258 758 €

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2010
Obec Suchá nad Parnou (navrhovateľ: ÚKE SAV Bratislava): „Realizácia ekologickej
siete a integrovaný manažment využitia prírodných zdrojov“ a „Učíme sa navzájom“

1. návrh ekologickej siete na posilnenie ekologickej stability
poľnohospodárskej krajiny (návrh ÚSES a ekostabilizačných
opatrení)
2. „Učíme sa navzájom“ - zvyšovanie environmentálneho
vedomia, formou netradičných foriem výchovy a vzdelávania
(prírodné environmentálne laboratórium, spracovanie modelu
„Ekologizácie hospodárenia vo vidieckej intenzívne
poľnohospodársky využívanej krajine)

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU
Cena Slovenskej republiky za krajinu 2010 udelená:

Nadácia EKOPOLIS: „Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom
grantových programov Nadácie Ekopolis“

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2010 - osobitné uznania:
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
- udelené za vysokú vzorovú hodnotu projektu „Veľkolélsky ostrov - návrat k tradičnému
hospodáreniu v Dunajských luhoch“ v oblasti manažmentu krajiny v území so špecifickým režimom

Obec Suchá nad Parnou
- udelené za komplexný prístup k lokálnemu manažmentu krajiny, za zapojenie verejnosti do riešenia
projektu, systematické zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a príkladné
zabezpečenie udržateľnosti projektu „Realizácia ekologickej siete a integrovaný manažment využitia
prírodných zdrojov“ a „Učíme sa navzájom“ .

CENA RADY EURÓPY ZA KRAJINU 2011
V rámci udeľovania Ceny Rady Európy za krajinu 2011,
ktoré sa konalo v máji 2011 v Štrasburgu,
získala Nadácia Ekopolis (laureát Ceny SR za krajinu 2010)
špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe 2011.
Cenu Rady Európy za krajinu 2011
získalo spomedzi 14 prihlásených krajín
talianske mesto Carbonia s projektom "The Carbonia project: the landscape machine".
Šeciálne uznania medzinárodnej poroty získali:
Nadácia Ekopolis, Slovensko
za grantové programy pre podporu miestnych komunít a dlhodobý prínos pre krajinu
Región Katalánia a Katalánske krajinné observatórium, Španielsko
Projekt vzdelávania a zvyšovania povedomia verejnosti: mesto, územie, krajina
Durham Heritage Coast Partnership, Veľká Británia
Dedičstvo Durhamského pobrežia

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA KRAJINU 2012

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU
Nominované projekty pre rok 2012 (v abecednom poradí podľa nominovaných) :
Čiernohronská železnica n. o.
Projekt: „Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu“

Občianske združenie TATRY
Projekt: „Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne (2000 – 2012)“

Obec Čierny Balog (navrhnutý Lesmi SR, š. p. BB)
Projekt: „Lesnícky skanzen“
kandidát stiahol svoju kandidatúru v septembri 2012

Mesto Pezinok
Projekt: „Vinohradnícky náučný chodník“

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2012
Mesto Pezinok: „Vinohradnícky náučný chodník“

- nový produkt cestovného ruchu
približujúci pôvodné prvky
vinohradníckej architektúry
a vinohradnícke tradície
v malokarpatskom regióne
- trasa Vinohradníckeho náučného
chodníka je dlhá 7 km ( dve tabule
s orientačnými mapami a dvanásť
informačných tabúľ)

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2012
Čiernohronská železnica, n.o : „Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej
železnice v Čiernom Balogu“

- prinavrátenie, udržanie a stabilizovanie života v krajine
prostredníctvom záchrany, rekonštrukcie a prevádzkovania
historického technického diela – úzkorozchodnej lesnej železnice
- záchrana, obnova vyše 100 ročnej priemyselnej lesnej železnice za
pomoci dobrovoľníkov mládežníckeho hnutia „Strom života“
(zapísaná do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok SR)
- prevádzkovaná lesná železnica od roku 1992 - originálna, živá
a súčasne muzeálna dopravná os celého mikroregiónu Čierny Hron

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2012
Občianske združenie TATRY: „Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne
(2000 – 2012)“

- vytváranie a humanizácia verejných
priestranstiev („Zelené areály škôl“, Zelená
oáza pri vode“ atď.)
- obnova nelesnej drevinovej vegetácie projekt „10 000 stromov Liptova“ - 13 785
ks stromov a krovín, 4000 ks vŕbových
odrezkov ( 20 k. ú.) atď.
- monitoring vodných tokov Liptova (81 k. ú.)
- mapovanie nelegálnych skládok odpadu
- výchovno-vzdelávacie aktivity

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2012 udelená:

Čiernohronská železnica n.o.: „Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej
železnice v Čiernom Balogu“
Cena udelená „za návrat ľudí do krajiny prostredníctvom obnovy technického
diela v krajine, za prinavrátenie identity regiónu Čierny Balog a zachovanie
kultúrneho dedičstva“.

CENA RADY EURÓPY ZA KRAJINU 2013

V rámci udeľovania Ceny Rady Európy za krajinu 2013,
ktoré sa konalo v máji 2013 v Štrasburgu
bola udelená
Cena Rady Európy za krajinu
spomedzi 18 prihlásených krajín
poľskému kandidátovi
Asociácia krajinných parkov Lower Silesian
s projektom "Ochrana ekologických hodnôt krajiny údolia rieky Szprotawa"
Špeciálne uznania medzinárodnej poroty získali:
Taliansko
projekt „Libera Association names and number against the Mafia“
Litva
projekt „Utena district Municipalaity“
Srbsko
projekt „NGO „Podunav“ Backi Monostor“

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA KRAJINU 2014

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU
Nominované projekty pre rok 2014

(v abecednom poradí podľa nominovaných) :

Obec Dravce
„Revitalizácia krajiny a protipovodňové opatrenia“

Obec Horný Tisovník
„Obnova historickej pamäte miesta“

Obec Liptovská Teplička
„Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr“

OZ Priatelia trstenskej prírody
„Revitalizácia meandra Starého Hornádu“

ProPolis n.o.
„Kolookruh Sĺňava - rekreačno-náučný okruh“

OZ TRIPTYCH
„Hidepark Nitra - revitalizácia priestoru pre kultúrne aktivity“

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2014
Obec Dravce „Revitalizácia krajiny a protipovodňové opatrenia“

- zvýšiť akumulačnú vodozádržnú schopnosť krajiny, eliminovať povrchový odtok, prevencia
pred povodňami a revitalizovanie územia, zníženie povodňového rizika a zmiernenie dosahu
extrémnych prívalových dažďov,
- 470 ks drevených, kamenných a kombinovaných hrádzok, 90 ks zasakovacích jám so
zádržnou kapacitou 30 903 m³,
- revitalizácia 11 121 bm lesných a poľných ciest formou odrážok

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2014
Obec Horný Tisovník: „Obnova historickej pamäte miesta“

- záchrana unikátnych typicky novohradských ľudových náhrobníkov „in situ“
- posilnenie regionálnej identity prostredníctvom unikátneho ľudového
výtvarného prejavu
- sprístupnenie priestoru 100 rokov nevyužívaného cintorína, infotabule,
- osadiených 27 ks replík drevených náhrobných dosiek, očistených cca 80 ks
kamenných ľudových náhrobníkov, úprava centrálneho priestoru, replika
drevenej brány z Veľkého Lomu, tlač infoletáku)

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2014
Obec Liptovská Teplička: „Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr“

- zachovávanie unikátnych historických krajinných štruktúr
terasovité políčka a hospodárske objekty v krajine pivnice na uskladnenie zemiakov vhĺbených do zeme a
súbor stodôl, ktoré dodnes plnia pôvodnú funkciu.
- aktivity na zachovanie výnimočnej krajiny, na udržanie
foriem využívania krajiny jej tradičným obhospodarovaním
(kosením, prepásaním, bez narušovania medzí, hnojením
predovšetkým maštaľným hnojom, výrubom prebytočných
náletových drevín) v súčinnosti s PD a občanmi v snahe
zachovať v čo najvyššej miere vzhľad a funkčnosť
pôvodného typu krajiny

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2014
OZ Priatelia trstenskej prírody: „Revitalizácia meandra Starého Hornádu“

- zameraný na revitalizáciu meandra Starého Hornádu,
prinavrátenie pôvodného charakteru miestu, kde sa
zhromažďoval komunálny a biologický odpad
- revitalizácia 1000 metrov brehov mŕtveho ramena a 1 ha
vodnej plochy, vyčistenie priestoru (30 árov) od
nežiadúcej vegetácie, vysadenie 150 drevín, citlivo
osadená drobná architektúra - altánky, lavičky vytvorilo sa
oddychové miesto, vytvorila sa Ekoučebňa v prírode pre
žiakov ZŠ
- zapojenie do projektu: ZŠ, regionálne združenie obcí
mikroregiónu Hornád, členov rybárskeho zväzu atď.

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2014
ProPolis n.o.: „Kolookruh Sĺňava - rekreačno-náučný okruh“

- vybudovanie rekreačno – náučného
okruhu pre cyklistov, kolieskových
korčuliarov, kolobežkárov i peších
okolo jazera Sĺňava a využiť tak
jedinečný prírodný potenciál
- verejná príprava projektu za účasti
samospráv a dotknutých inštitúcií,
- výstavba Kolookruhu (realizovaných 4
900 m z celkových 11 850 m),
prevázkovanie (údržba) dokončených
častí, priebežné informovanie a
aktivizácia občianskej verejnosti

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2014
OZ Triptych: „Hidepark Nitra - revitalizácia priestoru pre kultúrne aktivity“

- revitalizácia bývalej čiernej skládky odpadu a kalového poľa
na verejný multifunkčný priestor pre zmysluplné aktivity,
- na ploche 1 ha sa odohrávajú hudobné festivaly (40 podujatí),
konajú workshopy, zážitkové výučbové programy, hrá sa
divadlo, postavené petanque ihrisko, parkourové ihrisko,
permakultúrna komunitná záhrada 200 m2, chov včiel
- objekty sa budujú z recyklovaných materiálov,
- park vznikol na poli občianskej angažovanosti
a dobrovoľníckej práci

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU 2014
Cena Slovenskej republiky za krajinu 2014 udelená:
Obec Liptovská Teplička: „Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr“
- cena udelená „za obnovu a zachovávanie historických krajinných štruktúr – terasových políčok, ako
charakteristických čŕt krajiny v horských prírodných podmienkach prostredníctvom efektívnych
manažmentových opatrení (hospodárenia)“

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2014 - osobitné uznania:
Priatelia trstenskej prírody, OZ: „Revitalizácia meandra Starého Hornádu“
- udelené „za pochopenie hodnoty krajiny, environmentálne prebudenie komunity a revitalizáciu krajiny
prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít“

Obec Horný Tisovník: „Obnova historickej pamäte miesta“
- udelené „za znovuobjavenie historickej pamäte, identity a symbolov miesta v krajine prostredníctvom čítania
odkazu minulosti“

CENA RADY EURÓPY ZA KRAJINU 2014/2015
V rámci udeľovania Ceny Rady Európy za krajinu 2014/2015,
ktoré sa konalo v apríli 2015 v Štrasburgu získala
obec Liptovská Teplička (laureát Ceny SR za krajinu 2014) –
špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe 2015.
Cenu Rady Európy za krajinu
získal spomedzi 12 prihlásených projektov maďarský projekt:
„Cezhraničná spolupráca miestnych komunít v oblasti krajinného dedičstva prekrásneho
regiónu Hetés“
"Borderless cooperation of local communities for the landscape heritage of ‘Fabulous’ Hetés“
Špeciálne uznania medzinárodnej poroty získali:
Česká republika
Projekt:"Oskoruša, strom Slováckeho regiónu"
Slovenská republika
Projekt: „Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr“
Španielsko
Projekt: „Územie Sénia - krajina miléniového olivovníka“

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA KRAJINU 2016

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU
Nominované projekty pre rok 2016

(v abecednom poradí podľa nominovaných) :

Ďarmoty, občianske združenie
„Vráťme život do vinohradov – Golianovo“

Horný Tisovník, obec
„Záchrana a prezentácia novohradských ľudových náhrobníkov evanjelikov a. v. v Hornom a Dolnom Tisovníku“

Hriňová, mesto
„Hriňovské lazy – krajina hodnôt “

Karpatské drevené cerkvi, nezisková organizácia
„ Cyklistický chodník ikon Nová Sedlica – Inovce“, Navrhovateľ nominácie: obec Šmigovec

Malachovská dolina, občianske združenie
„Malachovské oddychové miesta a náučné chodníky“

Muránska planina, neinvestičný fond
„Pre prírodu Muránskej planiny“

Národopisné múzeum Sebechleby, občianske združenie
„Národopisné múzeum Sebechleby“

Pro Eberhard, občianske združenie
„Zelená oáza pri Malom Dunaji s rozhľadňou Hniezdo“

Spišská Belá, mesto
„Obnova rašelinísk v katastri mesta Spišská Belá“

Zachráňme hrady, záujmové združenie právnických osôb
Zachráňme hrady – projekt obnovy slovenských hradov“

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2016
Občianske združenie Ďarmoty
„Vráťme život do vinohradov – Golianovo“
• vybudovanie náučného chodníka Ďarmotským
chotárom s 10 informačnými panelmi,
• vybudovanie vinárskeho dvora ako
polyfunkčného objektu pre všetky vekové a
záujmové skupiny obyvateľov, vrátane
vinohradníckeho detského ihriska (ekologická
učebňa v prírode, priestor pre prednášky,
semináre atď.),
• vysádzanie vlastnoručne dopestovaných
oskoruší a moruší – vysádzanie alejí pri
paneloch náučného chodníka.

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2016
Obec Horný Tisovník
„Záchrana a prezentácia novohradských ľudových náhrobníkov evanjelikov a. v. v
Hornom a Dolnom Tisovníku“
• v r. 2004: sprístupnenie priestoru starého, 100 rokov
nevyužívaného cintorína,
• v r. 2009-2011: 27 ks replík drevených náhrobných dosiek,
očistených cca 80 ks kamenných ľudových náhrobníkov,
úprava centrálneho priestoru s lavičkami, umiestnená hlavná
infotabuľa a infotabuľa venovaná M.Laciakovi (ev. farár, hud.
skladateľ), 2 ks vyrezávané schránky s infotextami, infoleták,
replika drevenej brány z Veľkého Lomu,
• v r. 2014: vyčistenie najstaršieho novoobjaveného cintorína v
Hornom Tisovníku,
• v r. 2015: revitalizácia r. k. cintorína v Hornom Tisovníku,
vydanie publikácie „Tu spočíva kvet, čo zanechal svet...“

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2016
Mesto Hriňová
„Hriňovské lazy – krajina
hodnôt“
• vytváranie podmienok pre udržanie
gazdovského spôsobu života na lazoch,
• opatrenia v oblasti daňových úľav pre
ornú pôdu, trvalé trávne porasty,
záhrady a sady,
• organizovanie kultúrnych podujatí s
prezentáciou tradičného spôsobu
života: „Gazdovanie na Hriňovských
lazoch“ od r. 2001, filmový festival
„Folklór a tradície“, zimná furmanská
súťaž ťažných koní , Petro-Pavlovský
jarmok, medzinár. festival ľudových
hudieb „Muziky pod Poľanou“,
• spolupráca s OZ Podpoľanie (značka
„Regionálny produkt Podpoľanie“), KR
BR Poľana a správou CHKO Poľana,
podpora svojpomocného družstva JHR
Hriňová,
• náučný chodník k vodopádu Bystrô
(2012) , TIC Hriňová (2012),
zviditeľňovanie miestnych
pozoruhodností, starostlivosť o
ľud.architektúru,
• opatrenia v sociálnej oblasti - výstavba
bytových domov, rekonštrukcia
miestnych komunikácií atď.

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2016
Nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvi,
„Cyklistický chodník ikon Nová Sedlica – Inovce“,
- navrhovateľ nominácie: obec Šmigovec

• zameraný na zachovanie a prezentovanie kultúrneho
dedičstva zanikajúcich a zaniknutých menšín pre kultúrnu
pestrosť regiónu a jeho trvaloudržateľný ekonomický rozvoj
• 2003: značenie prvého úseku cyklotrasy propagujúceho 4
chrámy (detská organizácia Fénix, o.z.),
• 2012 – 2013: turistické značenie nového rozšíreného úseku
cyklotrasy Stakčín-Inovce s prepojením ďalších 4 chrámov,
• spracovaná projektová dokumentácia obnovy drevených
chrámov v havarijnom stave, príprava nominácie chrámu v
Šmigovci do zoznamu 100 najohrozenejších kultúrnych
pamiatok sveta, zorganizovaná celoslovenská verejná
zbierka na jeho záchranu,
• 2014: rekonštrukcia chrámu v Šmigovci, skvalitňovanie
cykloturistického značenia Nová Sedlica – Inovce
(osadzovanie informačných panelov),
• 2015 – 2016: rekonštrukcia ďalších pamiatok atď.

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2016
Občianske združenie Malachovská dolina,
„Malachovské oddychové miesta a náučné chodníky“
• preskúmať, sprístupniť, spopularizovať cenné
prírodné, historické a banské pozoruhodnosti,
skrášliť životné prostredie v obci, podporiť komunitný
život vytváraním stretávacích a oddychových miest na
predtým znehodnotených verejných priestranstvách.
• vybudované 4 tematické náučné chodníky (banský,
prírodovedný, historický, rekreačný chodník) v
celkovej dĺžke 14 km (21 tabúľ,13 rázcestníkov),
• rekultivácia rekreačnej lúky s prístreškom udržiavané ihriská, 5 ohnísk, sedenia,
• vybudovaných 41 lavičiek, 6 turistických stolov, 4
mostíky cez potok, 3 drevené prístrešky na
autobusových zastávkach, pietny parčík, 4 sochy,
súťaže o najkrajšiu záhradku, údržba turistických
chodníkov atď.

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2016
Neinvestičný fond Muránska planina
„Pre prírodu Muránskej planiny“
•
•
•
•
•

odstránenie migračnej bariéry na rieke Muráň - 1,7m vysokého
vodného stupňa a vytvorenie 88 m dlhého sklzu pre zabezpečenie
migrácie vodných živočíchov do vyšších častí toku,
monitoring jeho účinku rybármi MO SRZ Jelšava – preukázanie
osídľovania hornej časti toku druhmi rýb vyskytujúcich sa iba pod
stupňom,
realizácia medzinárodného dobrovoľníckeho tábora INEX, čím sa
zabezpečila propagácia projektu v zahraničí,
poznatky a skúsenosti sa preniesli do metodických príručiek
vydaných ŠOP SR,
propagácia cez slovenské médiá

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2016
Občianske združenie Národopisné múzeum Sebechleby
„Národopisné múzeum Sebechleby“

•
•
•
•
•

cieľom bolo vytvorenie múzea o tradičnom spôsobe života obce
Sebechleby a jeho kompletná obnova a rekonštrukcia
sprístupnenie priestorov a expozícií Národopisného múzea
verejnosti (2005),
realizovaný projekt obnovy a rekonštrukcie objektu: interiér,
exteriér, súvisiace vonkajšie priestory vrátane expozícií,
spracovaný návrh audiovizuálneho interaktívneho informačného
a prezentačného systému, časť z neho zrealizovaná,
film „Sebechlebská priepustka“ v 5 jazykových mutáciách s
titulkami, kniha „Zvyky a chute Sebechlieb“, web, mapový
informačný systém Hontu, obce.

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2016
Občianske združenie Pro Eberhard
„Zelená oáza pri Malom Dunaji s rozhľadňou Hniezdo“
• vybudovať na mieste čiernej skládky odpadu pri ramene Malého
Dunaja rekreačnú zónu pre obyvateľov a zmeniť ich postoj k
okolitej prírode,
• v r. 2011 čistenie rieky bývalej čiernej skládky odpadu,
vybudovanie altánku so 4 stolmi, osadenie 3 náučných tabúľ,
budovanie priľahlej infraštruktúry (ihrisko, suché wc),
• v r. 2012 výstavba drevených pontónov, preliezok pre deti (drevené
komponenty lode, zvierat), splavnenie zavlažovacieho kanálu,
doplnenie prístupovej cesty o 2 sedenia,
• organizovanie letných detských táborov Pátrači s cieľom spoznať
prírodu lužných lesov (4 ročníky), príprava vodáckych kurzov pre
50 detí, organizovanie rekreačného Behu pre zdravie (3 ročníky),
• drevená rozhľadňa Hniezdo s 15 m drevenou lávkou s náučnými
tabuľami (projekt 2013, realizácia 2014) atď.

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2016
Mesto Spišská Belá
„Obnova rašelinísk
v katastri mesta Spišská Belá“

• obnova v minulosti ťažbou poškodených rašelinísk s
celkovou rozlohou 75 ha (ukončenie ťažby Krivý kút
1984 a Trstinné lúky 1967),
• spracovaný plán obnovy rašelinísk, realizácia: čiastočné
zasypanie odvodňovacích kanálov (400 m), vytvorenie 90
prehrádzok, zlepšenie vodného režimu a vytvorenie
podmienok pre tvorbu rašeliny,
• zriadený oddychovo-vzdelávací areál v prírode:
súčasťou kolová stavba na vodnej hladine ako kópia
obydlia pravekého človeka, drevený nadzemný chodník
(dĺžka 110 m), 3 informačné panely,
• návrh a realizácia interaktívneho edukačného programu
o rašeliniskách pre miestne školy s balíčkom
edukačných pomôcok, vydanie letáku.

NOMINOVANÉ PROJEKTY NA CENU SR ZA KRAJINU 2016
Záujmové združenie právnických osôb Zachráňme hrady
„Zachráňme hrady – projekt obnovy slovenských hradov“
• cieľom je starostlivosť o zrúcaniny slovenských hradov a
využitie originálnych zvyškov stavieb pre súčasný i budúci
turistický ruch, so snahou o zachovanie pôvodnosti a
autenticity,
• ZZPO zastrešuje 29 členských organizácií – občianskych
združení, ktorých cieľom je obnova historických hradov alebo
iných objektov.
• obnova zrúcanín, stavebná rekonštrukcia, propagácia, ako aj
celková starostlivosť o slovenské hrady.

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU 2016
Cena Slovenskej republiky za krajinu 2016 udelená:
Mesto Hriňová: „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“
-

udelená za zachovanie tradičného spôsobu života obyvateľov žijúcich v harmónii s krajinou
v špecifických formách osídlenia a príkladnú spoluprácu všetkých zapojených subjektov rozvoja“.

Cena Slovenskej republiky za krajinu 2016 - osobitné uznania:

Občianske združenie Pro Eberhard: „Zelená oáza pri Malom Dunaji s rozhľadňou Hniezdo“
-

udelené „za výnimočný a jedinečný prístup k revitalizácii vodného toku Muránky a príkladný manažment
okolitej krajiny“

Neinvestičný fond Muránska planina „Pre prírodu Muránskej planiny“
-

udelené za „výnimočný a jedinečný prístup k revitalizácii vodného toku Muránky a príkladný manažment
okolitej krajiny“

Záujmové združenie právnických osôb Zachráňme hrady „Zachráňme hrady – projekt obnovy
slovenských hradov“
-

udelené za „koordinovaný prístup k záchrane stredovekých hradov ako významnej historickej pamäte
slovenskej krajiny“

CENA RADY EURÓPY ZA KRAJINU 2016/2017
V rámci udeľovania Ceny Rady Európy za krajinu 2016/2017,
ktoré sa konalo v apríli 2017 v Štrasburgu získalo
mesto Hriňová (laureát Ceny SR za krajinu 2016)
špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe 2017.
Cenu Rady Európy za krajinu
získal spomedzi 13 prihlásených projektov lotyšský projekt:
„Daugavpils City Council za projekt “Regeneration of Daugavpils Fortress to Preserve Cultural and
Historical Objects”
Špeciálne uznanie medzinárodnej poroty získali:
Belgicko
za projekt “The Hillside of the Citadel in Liège: 1999-2010. From an Enclosure to a Network“,
Taliansko
za projekt “Regeneration of the landscape and archaeological Park of the Valley of the Temples in
Agrigento “,
Nórsko
za projekt “Alna Environmental Park: a blue-green corridor of biodiversity, recreational opportunities and
sustainable urban water management“,
Slovenská republika
za projekt „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“, mesto Hriňová.

Ďakujem za pozornosť
Iveta Bohálová
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Iveta.bohalova@sazp.sk
www.cenazakrajinu.sk
+421 48 4374174

Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

