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Niekoľko úvah na úvod...
Človek žil odpradávna v úzkej súčinnosti s krajinou – 

svojou činnosťou ju formoval – či už negatívne alebo pozi-
tívne. V minulosti ľudia na vidieku boli doslovne závislí od 
krajiny, v ktorej žili. Poskytovala im predovšetkým obživu, a 
preto veľmi šetrne a racionálne nakladali s prírodnými zdroj-
mi. Mali úctu a pokoru k prírode, čerpali 
z nej inšpirácie, žili s ňou v harmónii. 
Stavali domy, ktoré akoby „vyrastali“ z 
krajiny, pôsobili ako jej prirodzená sú-
časť. Hlavnú úlohu pri tom hrali prírodné 
a klimatické podmienky, danosti terénu 
a usporiadanie krajiny, historické udalos-
ti a spoločenské pomery, ale hlavne spô-
sob hospodárenia a obživy. Toto všetko 
v súčinnosti s ľudskou činnosťou stáro-
čia formovalo kultúrnu krajinu a vytvára-
lo jej typické prejavy, ktoré majú miest-
ne až regionálne špecifiká – či už sú to 
rôzne štruktúry krajiny (terasové políčka 
a iné agrárne terasy, banské haldy, od-
lesnené hrebene, lúky a pastviny, aleje a 
ovocné sady...), rôzne typy sídiel (rado-
vé potočné a cestné dediny, hromadné 
sídla, rozptýlené osídlenie s osadami 
a lazmi alebo kopanicami), pôdorysné 
usporiadanie domov až po stavebné materiály a techniky 
stavby obydlí s prislúchajúcimi detailmi. Ľudoví stavitelia 
využívali dostupné materiály a tradičné technológie, ktoré 
boli jednak vo vzájomnom súlade, ale hlavne previazané s 
funkčnou a tektonickou podstatou objektu. Umiestňovanie 
stavieb do krajiny a ich vzhľad má nielen ekonomický, ale 
aj estetický a duchovný rozmer. Táto „architektúra bez ar-
chitektov“ je súčasne veľkou lekciou ekológie. Previazanosť 

s prírodným prostredím, vrátane využívania dostupných 
materiálov získavaných v okolí, spôsobila rozdiely podoby 
vidieckych sídiel. Tak vznikali charakteristické znaky hmot-
nej kultúry, ktoré spolu s prírodnými danosťami vytvárajú 
charakteristické črty vidieckej krajiny. Nimi sa  regióny na-
vzájom od seba odlišovali, čo je doteraz základom úžasnej 
rozmanitosti nášho prírodného a kultúrneho dedičstva. 

Čo sme zdedili?
V časoch industrializácie a kolektivizácie sa ľudia začali 

od prírody odvracať, hľadali spôsoby ako ju pokoriť a pre-
stávali jej rozumieť. Stáročiami získané skúsenosti súžitia 
s prírodou vedome ignorovali. Rozorali terasové políčka na 
široké lány, ktoré na strmých svahoch márne odolávajú vod-

Kam kráčaš krajina Slovenska...?
nej a veternej erózii. Vysušili močiare a rybníky, vodným to-
kom narovnali meandre a uväznili ich do betónových korýt. 
Začali stavať veľké, nezmyselne orientované a do terénu 
nevhodne osadzované domy narúšajúce ľudskú mierku. 
Menili sklony a tvary striech dlhodobo overené v daných 
klimatických pomeroch, tradičné osvedčené stavebné ma-

teriály vymieňali za moderné. Objekty ľudovej architektúry 
považovali za prežitok, dokonca za prejav minulej biedy a 
nedostatku a otočili voči nim svoju nenávisť. Do krásnej sce-
nérie krajiny necitlivo osadzovali fabriky a poľnohospodár-
ske areály. Zaasfaltovali a zadrôtovali krajinu, vyrúbali aleje 
popri cestách, namiesto nich nasadili na verejné priestran-
stvá strieborné smreky a tuje, na rozkvitnutých lúkach za 
dedinou si urobili smetiská... Dedina sa priblížila mestu... 

Minulý režim uštedril poriadnu ranu vlastnej 
identite, tradíciám a kultúrnej kontinuite.

Čo zdedia naše deti?
Krajina sa znovu prudko mení po páde 

totality – a mám pocit, že za uplynulých 20 
rokov je to ešte dramatickejší priebeh sme-
rujúci k devastácii hodnôt vidieckej kultúry 
a krajiny ako predtým. Na stavby  rodinných 
domov sme si doniesli vzory z celého sveta – 
v ešte typických dedinkách regiónov Liptova, 
Turca, Horehronia, Gemera, Hontu... staviame 
kanadské bungalovy, tyrolské chaty, bavorské 
usadlosti, goralské koliby, stredomorské vily s 
japonskými záhradami.  Rozširujeme intravilá-
ny obcí o nové štruktúry zástavby, ktoré menia 
vzhľad obce, ale aj charakter bývania a života 

na dedine. Do krásnej scenérie krajiny osadzujeme obrovské 
nezmyselné bilboardy, do otvorenej krajiny mimo intravilánu 
sídla zbohatlíkov, na najúrodnejšiu pôdu priemyselné parky 
a obchodné centrá. Panenskú prírodnú krajinu vymieňame 
pod tlakom peňazí a s vidinou ziskov za lyžiarske zjazdovky, 
apartmánové dediny, zábavné centrá, aquaparky... 

Na druhej strane krajina rýchlym tempom zarastá a 
pustne nedostatočnou starostlivosťou o ňu. V panorámach 
miest  a dedín dominujú namiesto kostolných veží preskle-
nené „škatule“. Objekty ľudovej architektúry a staviteľstva 
(pokiaľ neboli v minulom režime predmetom úplnej likvidá-
cie), nahlodané zubom času, sa nám doslova strácajú pred 
očami. A s tým všetkým aj typické znaky, ktoré charakte-

rizovali príslušný región či lokalitu. Pritom ľudová kultúra a 
autentická krajina mohli byť výnosným artiklom pri rozvoji 
cestovného ruchu tak, ako je tomu vo vyspelých európ-
skych krajinách! 

Kam smerujú naše aktivity?
Centrum starostlivosti o vidiecke životné prostredie v 

Slovenskej agentúre životného prostre-
dia sústreďuje svoje snahy na elimináciu 
týchto negatívnych dosahov prostredníc-
tvom úloh, ktorými je poverené minis-
terstvom životného prostredia. Hlavne 
sa venujeme Programu obnovy dediny na 
Slovensku a úlohám vyplývajúcim pre re-
zort z implementácie Európskeho dohovoru o 
krajine. Činnosti súvisiace s Programom 
obnovy dediny (POD) na Slovensku za-
strešujeme už takmer 15 rokov, kedy 
bola poverená agentúra najprv jeho 
prípravou a konštituovaním a následne 
jeho organizáciou a odbornou garanciou. 
Našou hlavnou cieľovou skupinou sú 
vidiecke samosprávy a odborná i laická 
verejnosť pôsobiaca na vidieku a pre 
vidiek. Na centrálnej úrovni zabezpeču-
jeme propagáciu, osvetu, vzdelávanie, 
medzinárodnú spoluprácu, spracúvame 

metodické podklady, odborné štúdie a plány, vedieme 
sekretariát medzirezortnej komisie POD. Celoplošne na 
viacerých pracoviskách SAŽP je poskytované poradenstvo, 
uskutočňovaný monitoring dotácií a príkladných realizácií. 

Program obnovy dediny je známym, ale hlavne obľú-
beným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch 
vyspelej Európy a od roku 1998 sa pokúšame tento 
štandard dosiahnuť aj na Slovensku. Základným znakom 
tohto procesu je smerovanie k zachovaniu identity sídiel, 
krajiny a kultúry vidieka. Cieľom POD je vytvorenie ekono-
mických, organizačných a odborných predpokladov pod-
pory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami 
snažili o rozvoj zdravého životného prostredia, udržiavanie 
prírodných a kultúrnych hodnôt krajiny a rozvoj ekologicky 

Aj toto zdedia naše deti – ,,architektonická tvorba“ na vidieku

Úpravy verejných priestranstiev v Prenčove, ktoré citlivo dotvárajú 
atmosféru vidieckeho prostredia

Malebná laznícka krajina, ktorej charakteristický vzhľad bol formovaný spôsobom života a hospodárenia. Dokedy 
sa nám podarí udržať tento jej výnimočný obraz?
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neškodného hospodárenia s využitím miestnych zdrojov. 
Napĺňaním cieľov POD je podporovaná aj implementácia 
Európskeho dohovoru o krajine. EDoK je o ochrane, ma-
nažmente a plánovaní krajiny s dôrazom na rozmanitosť 
jej kultúrneho a prírodného dedičstva a základ identity ľudí 
v krajine. Parciálnymi cieľmi sú osveta a propagácia myš-
lienok, princípov a opatrení POD a EDoK, vzdelávanie v 
oblasti obnovy vidieckeho prostredia, monitoring príkladov 
a v neposlednom rade podpora  drobných projektov z POD 
– ako jediného domáceho finančného zdroja. Ide o formu 
priamych dotácií pre projekty obcí a mikroregionálnych 
združení obcí v celkových čiastkach 166 tisíc – 1 mil. eur 
ročne, čo činilo za 13 rokov realizácie takmer 6,760 mil. 
eur. Dotáciu uvoľňuje každoročne rezort životného prostre-
dia z vlastného rozpočtu, prípadne z Environmentálneho 
fondu, pričom je potrebné zdôrazniť, že ide o drobné 
projekty a aktivity s priemernou dosiahnutou 
dotáciou na 1 žiadateľa 2,6 tisíc eur. Hodnota 
výsledného diela je však niekoľkonásobná, 
nakoľko obce v tomto procese intenzívne vyu-
žívajú kombináciu vlastných zdrojov – domáce 
materiály, suroviny, dobrovoľnú prácu, spolko-
vú činnosť, zapájanie nezamestnaných a miest-
nych podnikateľov. Tento program sa teší mi-
moriadnej popularite medzi obcami. Počas 13 
rokov existencie sa do POD prihlásilo viac ako 
83 % všetkých dedín Slovenska, ktoré podali 
za toto obdobie 10 684 žiadostí o podporu 
projektov obnovy. Z pomedzi nich však mohlo 
byť podporených z dôvodu limitovaných fi-
nančných prostriedkov iba 23 % požiadaviek. 
Realizácia všetkých 2 522 projektov je zdo-
kladovaná finančne aj vecne.

Za posledné roky sú dotácie orientované 
na environmentálne aspekty obnovy dediny a krajiny – 
to znamená na oblasti ochrany a tvorby krajiny, ochrany 
zložiek životného prostredia, obnovy a tvorby verejných 
priestranstiev, zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej 
krajiny a environmentálnu infraštruktúru. Týkajú sa spra-
covania projektových dokumentácií, drobných realizácií a 
osvetovo-propagačných a výchovno-vzdelávacích aktivít. 
V duchu filozofie POD sú nastavené kritériá projektov 
orientované na komplexnosť, nápaditosť, originálnosť, vyu-
žívanie technológií a techník šetrných k životnému prostre-
diu a vhodných do vidieckeho prostredia, zohľadňovanie 
identity a charakteru vidieckeho prostredia, využívanie 
miestnych zdrojov a surovín. 

Osveta je až na prvom mieste 
Z realizácií projektov obnovy dediny máme aj dobré, aj 

menej dobré príklady. Z množstva získaných či vymene-

ných skúseností a kontaktov, spracovaných 
dokumentácií a materiálov, zmapovaných a 
nafotografovaných aktivít obnovy dediny po-
čas nášho gestorstva v POD a starostlivosti o 
vidiecku krajinu sú zostavované powerpointo-
vé prezentácie, príspevky, prednášky, poste-
ry a panelové výstavy ako názorné ukážky 
„dobrej praxe“, resp. príklady s poukázaním 
na chyby. Veľa diskutujeme s odborníkmi 
o ochrane a plánovaní krajiny, o smerovaní 
architektúry na vidieku a o tvorbe verejných 
priestranstiev v duchu zachovania charakte-
ristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny. 
Veľa počúvame názory a predstavy starostov, 
ktorí majú nástroje na usmerňovanie svojho 
rozvoja. Inštitucionalizovali sme Školu obnovy 

dediny. Nie je to budova, je to „virtuálna škola“, ktorá má 
viacero foriem a často aj „chodí za žiakmi“. Učitelia sú od-
borníci rôznych profesií, ktorí majú čo povedať do obnovy vi-
dieckeho prostredia, žiaci sú starostovia, poslanci obecných 
zastupiteľstiev, aktívni občania, zástupcovia spolkov, miest-
nych inštitúcií. (Ale tieto pozície sa aj veľmi rýchlo zvyknú 
premiešať pri interaktívnych formách výučby.) Štandardnou 
formou vzdelávania sú semináre a konferencie – uskutočnili 
sme ich niekoľko na našej pôde, prípadne na množstve ďal-
ších odzneli príspevky našich odborných pracovníkov. Naše 
výsledky prezentujeme na mnohých konferenciách, seminá-
roch a workshopoch aj v zahraničí, každoročnou účasťou na 
pravidelných podujatiach (ITF Slovakiatour, Agrokomplex, 
snemy ZMOS-u, konferencie KOMUNAL, Dni vidieka v 
Národnej rade SR), cez mnohé články v časopisoch.

V spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny sme vyvi-

nuli vzdelávací projekt a ako pilotný sme ho spustili pred 4 
rokmi. Odvtedy ho aplikujeme pre vyššie uvedené cieľové 
skupiny pod názvom Inšpiračná škola vidieka (IŠV). Je to škola 
dobrých príkladov, príkladných realizácií v rôznych oblas-
tiach života na vidieku pre inšpiráciu odbornej verejnosti, 
samospráv a aktívnych skupín s následným uplatnením 
na inom mieste, v inom regióne. Ponúka možnosť získať 
inšpiráciu doma, v podobných ekonomických a legislatív-
nych podmienkach. Nájsť námety na doriešenie vlastných 
problémov, nadviazať kontakty a spoluprácu s obcami s 
podobnými problémami, získať odborný názor a návrh na 
riešený problém, prenášať získané skúsenosti do iných 
samospráv. Od roku 2004 sa uskutočnilo celkom 10 mo-
dulov IŠV, na ktorých sa „učilo“ cez 380 účastníkov a s 
ktorými sme navštívili príkladné projekty doma (Hrušov, 
Soblahov, Prenčov, Mikroregión Južné Sitno, región južné-

ho a severného Zemplína), a aj v zahraničí (obce poľské-
ho vojvodstva Opole).

Intenzívne spolupracujeme už dlhé roky so Školou ves-
nice Modrá v Českej republike, kde podobným spôsobom 
realizujeme ročne 1 až 3 obdobné moduly pre našich účast-
níkov. Tieto slovensko-české semináre sa tešia mimoriadnej 
obľube u našich starostov a okrem odborných vedomostí 
a skúseností bolo nadviazaných množstvo partnerských 
vzťahov českých a slovenských obcí a mikroregiónov. 
Za 10 rokov trvania tejto spolupráce sme zrealizovali 14 
študijných ciest do okolia obce Modrá, MR Buchlov a 
Strážnicko s celkovým počtom účastníkov 480. Ďalších 
7 slovensko-českých seminárov zameraných na hodnotu 
vidieckej krajiny sme uskutočnili na Slovensku v rokoch 
2007 až 2010 s účasťou dokopy 250 aktivistov obnovy 
dediny. Dlhé roky pracujeme v partnerstve s mnohými ďal-
šími organizáciami, ktoré pôsobia vo vidieckom priestore. 
V rámci medzinárodnej spolupráce aktívne spolupracujeme 
okrem českej republiky s poľským vojvodstvom v Opole, 
zapojení sme do Európskeho vzdelávacieho fóra pre vidiec-
ky rozvoj. Slovenská republika je členom Európskeho pra-
covného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny 
(ARGE) od roku 1997 a od roku 2002 pravidelne posiela 
svojho reprezentanta (víťaza národnej súťaže Dedina roka) 
do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny.

Čo povedať na záver...
Sme stále veľmi vzdialení od praxe vo vyspelých európ-

skych krajinách – nakoniec aj od susednej Českej repub-
liky, kde v prospech Programu obnovy dediny je uvoľňo-
vané zo štátneho rozpočtu ročne cca 500 mil. Kč. (a kde 
tento program po jeho niekoľkoročnom zabehnutí bol pred 
3 rokmi delimitovaný na kraje vrátane účelovo viazaných 

financií). Navyše dlhé roky sa tam aplikujú 
krajinotvorné programy, ktorými Česi nepriamo 
podporovali  implementáciu Európskeho doho-
voru o krajine ešte pred jeho podpisom. U nás 
nemáme žiadny systémový prierezový finančný 
nástroj na podporu obnovy dediny a integrovanú 
starostlivosť o krajinu. Koncepčné či legislatívne 
nástroje taktiež krajinu nedostatočne zohľadňu-
jú. Európsky dohovor o krajine hovorí, že čin-
nosti v krajine by mali smerovať k zachovaniu 
a udržaniu významných a charakteristických čŕt 
vyplývajúcich z historického dedičstva, prírod-
ného usporiadania a ľudskej aktivity. Ochrana, 
manažment a plánovanie krajiny sú spojené s 
právami a povinnosťami pre každého. Verejnosť 
by mala zohrávať aktívnu úlohu pri formulovaní 
hodnôt krajiny a jej cieľovej kvality. 

Slovensko je vidiecka krajina. Dedina je ko-
reňom našej kultúry a tradícií. Naše dediny sa začínajú 
výrazne deliť na chudobné a bohaté. Úplne iný je rozvoj 
v blízkosti veľkých sídelných aglomerácií, ako v blízkosti 
malých mestečiek, ktoré väčšinou zápasia so svojimi vlast-
nými problémami. Regionálny rozvoj tak, ako bol dosiaľ 
uplatňovaný, skôr prehlbuje disparity v regiónoch, ako ich 
vyrovnáva. Ekonomické a sociálne dosahy sa prejavujú aj 
na vzhľade obce a okolitej krajiny. Vidiecka krajina je zdro-
jom obživy, priestorom pre oddych a rekreáciu, zásobárňou 
vody, producentom kyslíka, podmieňuje kvalitu nášho živo-
ta. Je na nás, ako sa k nej budeme chovať...

Ing. arch. Anna Kršáková
riaditeľka Centra starostlivosti o vidiecke životné prostredie

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
anna.krsakova@sazp.sk
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Prečo potrebujeme takto znehodnocovať pohľad na krásnu krajinu?

Niekdajší charakter dedinskej ulice sa zachoval málokde




