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Proces implementácie Európskeho dohovoru o krajine na 
Slovensku sa rozšíril o ďalší pilier – Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky po prvýkrát ocenilo projekty pod-
porujúce komplexnú starostlivosť o krajinu na národnej úrovni. Je 
to významný medzník v procese implementácie Európskeho doho-
voru o krajine, ako aj samotnej podpory integrácie starostlivosti o 
krajinu v Slovenskej republike. 

Zmluvné strany dohovoru považujú za významný prvok 
v procese plnenia dohovoru samotný prenos informácií a 
sieťovanie skúseností s inovatívnymi prístupmi a metóda-
mi v manažmente krajiny. Príklady dobrej praxe predsta-
vujú významný stimulačný nástroj v systéme starostlivosti 
o krajinu, a preto si zaslúžia príslušnú publicitu a hlavne 
širšie zviditeľnenie výsledkov dosiahnutých v jednotlivých 
projektoch. Jedným zo spôsobov je aj samotné ocenenie 
týchto aktivít, smerujúce k poukázaniu na ich vysokú spo-
ločenskú, ekonomickú a environmentálnu hodnotu.

Cenu Slovenskej republiky za krajinu v roku 
2010 získala Nadácia Ekopolis

Vyhlásenie prvého ročníka
Historicky prvý ročník Ceny Slovenskej republiky za 

krajinu sa uskutočnil v roku 2010. Organizáciou ceny 
bol poverený jej národný koordinátor: Slovenská agen-
túra životného prostredia. 

Oprávnenými kandidátmi na udelenie ceny sú miestne a 
regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych 

samospráv (mikroregionálne partnerstvá), 
cezhraničné združenia miestnych a regi-
onálnych samospráv spoločne spravujúce 
krajinu a mimovládne organizácie. 

Prvý ročník bol oficiálne vyhlá-
sený na medzinárodnej konferen-
cii Krajina – Človek – Kultúra 13. 
mája 2010 v Banskej Bystrici. Na 
konferencii bol predstavený model 
fungovania národnej ceny a termí-
ny platné pre rok 2010. Oprávnení 
kandidáti sa mohli prihlásiť alebo 
byť navrhnutí inou stranou v ter-
míne do 18. júla 2010. Následne 
po akceptácii prihlášok a návrhov 
bola vykonaná ich administratívna 
kontrola z hľadiska oprávnenosti a 
splnenia kritérií. Nominácie na Cenu 
Slovenskej republiky za krajinu boli 
zverejnené v auguste 2010. 

Nominácie
Nominované boli celkovo projekty troch subjektov: 

Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, Nadácie 
Ekopolis a obce Suchá nad Parnou, ktorú navrhol Ústav kra-
jinnej ekológie SAV v Bratislave. Zástupcovia subjek-
tov, ktoré boli nominované, mali možnosť prezentovať 
svoju činnosť a jednotlivé projekty na zasadnutí odbor-
nej komisie Ceny Slovenskej republiky za krajinu 11. 
až 12. septembra 2010 na Teplom Vrchu. 

Odborná komisia bola zložená z odborníkov na 
ochranu, plánovanie a manažment krajiny, jej čle-
novia boli Ing. arch. Anna Kršáková (SAŽP), Mgr. 
Pavlína Mišíková (MŽP SR), doc. Ing. Peter Jančura 
(TU Zvolen), PhD., doc. Ing. Ingrid Belčáková, PhD. 
(FA STU), Ing. Stanislav Doktor (ZMOS), Mgr. Juraj 
Smatana (Ekofórum Bratislava), 
Ing. Anna Dobrucká (Ateliér zá-
hradnej a krajinnej architektúry 
Nitra), Ing. Martin Lakanda (SAŽP). 
Všetky tri subjekty využili možnosť 
prezentácie svojich projektov pred 
odbornou komisiou. Komisia hodno-
tila kvalitu predložených projektov 
najmä na základe plnenia kritérií 
trvalo udržateľného územného roz-
voja, vzorovej hodnoty, účasti verej-
nosti na príprave a realizácii projek-
tu, procesu zvyšovania povedomia 
verejnosti o projekte a udržateľnos-
ti projektu. Jedným z významných 
kritérií je aj nutnosť, aby bol pred-
ložený projekt najmenej tri roky 
ukončený a daný k dispozícii pre 

užívanie verejnosťou. Následne sa komisia po zložitom 
rokovaní dohodla na udelení ceny a osobitných uznaní, 
výsledky sa nominovaní dozvedeli až na slávnostnom 
vyhlásení výsledkov ceny.

Vyhlásenie výsledkov
Slávnostné vyhlásenie výsledkov prvého ročníka Ceny 

Slovenskej republiky za krajinu sa uskutočnilo 24. novembra 
2010 v Banskej Bystrici, za účasti zástupcov oraganizá-
cií, subjektov a autorít, pôsobiacich v oblasti starostlivosti 
o krajinu. K účastníkom slávnostného vyhlásenia a oce-
neným sa prihovoril aj riaditeľ sekcie ochrany prírody 
a tvorby krajiny Ministerstva životného prostredia SR 
Rastislav Rybanič. 

Cenu Slovenskej republiky
za krajinu v roku 2010 

získala Nadácia Ekopolis, 
za Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom 

grantových programov Nadácie Ekopolis.  

Osobitné uznania
• Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu združe-

niu (BROZ), za vysokú vzorovú hodnotu projektu 
Veľkolélsky ostrov - návrat k tradičnému hospodáre-
niu v Dunajských luhoch v oblasti manažmentu kraji-
ny v území so špecifickým režimom a

• obci Suchá nad Parnou za komplexný prístup k lokálnemu 
manažmentu krajiny, za zapojenie verejnosti do rieše-
nia projektu, systematické zvyšovanie environmentál-
neho povedomia verejnosti a príkladné zabezpečenie 
udržateľnosti projektu Realizácia ekologickej siete a 
integrovaný manažment využitia prírodných zdrojov 
a Učíme sa navzájom.

Cenu vo forme plakety a diplomu za Nadáciu Ekopolis 
prevzali Lucia Skokanová, Martina Paulíková a Štefan 
Jančo. Slovenskej republike sa tak podarilo splniť ďalší 
predpoklad úspešnej implementácie dohovoru a posilniť 
prezentáciu úspešne realizovaných projektov, verejného 
uznania a šírenia výsledkov projektov, ktoré naprávajú, ale-
bo zlepšujú kvalitu našej krajiny.

Samotnému vyhláseniu oficiálnych výsledkov predchá-
dzalo množstvo prác, ktoré sa začali už v roku 2009 a to 

Zástupcovia ocenených organizácií na oficiálnom vyhlásení výsledkov Ceny Slovenskej re-
publiky za krajinu 2010: Nadácia Ekopolis: Martina Paulíková, Lucia Skokanová, Štefan 
Jančo, BROZ – Tomáš Kušík, Obec Suchá nad Parnou – Milena Moyzeová a František 
Oboril (foto: Lucia Vačoková)

Cena Slovenskej republiky za krajinu je udeľovaná 
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republi-
ky a jej cieľom je oceniť významné aktivity smerujúce 
ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. 
Cena je motivačným nástrojom pre podporu starostli-
vosti o všetky typy krajiny a ocenením príkladných snáh 
o dosiahnutie napĺňania spoločných cieľov v procese im-
plementácie Európskeho dohovoru o krajine.

Slovenská republika udeľuje túto cenu na podporu 
prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, 
manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku a násled-
nej nominácie víťazného projektu na udelenie medziná-
rodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu.

Zasadnutie odbornej komisie (zľava: Peter Jančura, Pavlína Mišíková, Anna Kršáková, Ingrid 
Belčáková, Stanislav Doktor a Martin Lakanda), (foto: Lucia Vačoková)



Európsky dohovor o krajine
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prípravou procesu implementácie článku 11. Európskeho 
dohovoru o krajine. V prípravnej fáze bol po vyhodnotení 
rôznych európskych systémov národných cien zostavený 
model Ceny Slovenskej republiky za krajinu, boli vypra-
cované usmernenia a vytvorené organizačné zázemie pre 
spustenie celého procesu, ktorý vyvrcholil slávnostným 
odovzdaním ceny na národnej úrovni. Týmto sa však pro-
ces nekončí, naďalej je nutné v národných, ale aj medziná-
rodných pomeroch posilňovať mieru propagácie úspešne 
realizovaných projektov na Slovensku. V súčasnej dobe je 
nutné sústrediť sa najmä na kvalitnú prípravu slovenské-
ho kandidáta na Cenu Rady Európy za krajinu a prípravu 
druhého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu, kto-
rý bude vyhlásený v roku 2012.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (www.broz.sk) 

Nominovaný projekt: Veľkolélsky ostrov – ná-
vrat k tradičnému hospodáreniu v Dunajských 
luhoch

Cieľom projektu bolo zachovanie posledných 
zvyškov lužných lesov na slovenskom úseku 
Dunaja. Jedným z cieľových území projektu 

Ochrana a manažment dunajských lužných lesov bol aj Veľkolélsky ostrov, ktorého 
časť BROZ získalo do vlastníctva, respektíve prenájmu. Veľkolélsky ostrov, ako jeden 
z posledných veľkých dunajských ostrovov, s rozlohou viac ako 250 hektárov pred-
stavuje unikátnu mozaiku lesných, mokraďných a trávnatých biotopov. Veľkolélske 

lúky s mohutnými solitérnymi topoľmi, vŕbami a dubmi však zostali zo strany ochra-
ny prírody nepovšimnuté a po všeobecnom ústupe pastvy v celej Podunajskej níži-
ne začali veľmi rýchlo zarastať burinou a inváznymi rastlinami prinášanými riekou. 
Veľkolélsky ostrov je súčasťou CHKO Dunajské luhy, ďalej Chráneného vtáčieho úze-
mia Dunajské luhy a okrem toho je aj samostatným územím európskeho významu 
Veľkolélsky ostrov s rozlohou 328,65 ha.

Aktivity BROZ na Veľkolélskom ostrove sa zamerali na tri oblasti:
• obnova lesných porastov smerom k prirodzenému drevinovému zloženiu,
• návrat k tradičnému pasienkovému hospodáreniu,
• revitalizácia Veľkolélskeho ramena a obnova prirodzených riečnych brehov.

Slovenská republika nominuje v decembri, prostred-
níctvom stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu, 
Nadáciu Ekopolis do súťaže o Cenu Rady Európy za krajinu, 
ktorej druhý ročník sa bude konať v roku 2011. Cena Rady 
Európy za krajinu je čestným vyznamenaním. Do prvého 
ročníka bolo členskými štátmi Rady Európy v roku 2009 
nominovaných 8 návrhov na udelenie ceny. Návrhy pred-
ložili Španielsko, Francúzsko, Turecko, Fínsko, Taliansko, 
Slovinsko, Česká republika a Maďarsko. Na základe roz-
hodnutia Výboru ministrov Rady Európy Cenu Rady Európy 
za krajinu v roku 2009 získal francúzsky kandidát: Lille 
Métropole s projektom Parc de la Deûle, ktorý sa zaoberal 
revitalizáciou rozsiahlej krajiny. Počas realizácie projektu 
bolo na 300 ha vysadených 45 tisíc stromov a kríkov, 

Ocenené projekty

obnovených 15 ha pastvín, 10 ha nevyužívanej pôdy preme-
nenej na lúky a bolo upravených 20 ha mokradí a bažín pre 
potreby zriadenia náučných chodníkov, pozorovacích miest 
a obnovu lúk. Osobitné uznanie získal španielsky kandidát 
s projektom „Parque de Christina Enea“, San Sebastián.

Úspešným ukončením prvého ročníka Ceny Slovenskej 
republiky za krajinu a nomináciou kandidáta na Cenu 
Rady Európy za krajinu, bude Slovenská republika pre-
zentovať vlastné príklady a formy starostlivosti o krajinu 
na európskej úrovni v rámci implementácie Európskeho 
dohovoru o krajine.

Ing. Martin Lakanda
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

martin.lakanda@sazp.sk

Obec Suchá nad Parnou (www.suchanadparnou.sk) 

Nominované projekty: Učíme sa navzájom a Realizácia ekologic-
kej siete a integrovaný manažment využitia prírodných zdrojov

Základným cieľom projektu Učíme sa navzájom je zvyšovanie 
environmentálneho vedo-
mia, a to formou aplikácie 
netradičných foriem výcho-

vy a vzdelávania – výchovy cez projekt a výcho-
vou priamo v prírode. Výstupmi projektu bolo: 
spracovanie modelu Ekologizácie hospodáre-
nia vo vidieckej intenzívne poľnohospodársky 
využívanej krajine a vybudovanie Prírodného 
environmentálneho laboratória: ekocentra, eko-
laboratória a náučného chodníka.  

Súčasťou programu bolo aj spracovanie 
rovnomenného manuálu. Manuál je vhodnou 

didaktickou pomôckou pre vý-
chovno-vzdelávací proces nie-
len na základných školách, ale 
môže byť aj inšpiračným ma-
teriálom pre záujmové krúžky, 
odbornú sféru, projekčnú prax 
a pod. 

V rámci projektu Realizácia 
ekologickej siete a integrova-

ný manažment využitia prírodných zdrojov sa spracoval návrh kostry ÚSES, ako aj 
návrh ekostabilizačných opatrení v Obci Suchá nad Parnou. Na základe tohto doku-
mentu sa zrealizovala výsadba modelových prvkov územného systému ekologickej 
stability, urbánneho biocentra lokalizovaného v centre obce Suchá nad Parnou a bio-
koridoru na rozhraní katastrov obcí Suchá nad Parnou – Zvončín – Ružindol. 

Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk) 

Nominovaný projekt: Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníc-
tvom grantových programov Nadácie Ekopolis

Prostredníctvom grantových programov nadácie sú podporované 
projekty v mestskej, vidieckej aj sídelnej krajine. Jednotlivé grantové 
programy podporujú citlivú obnovu v chránených územiach Slovenska  a 
zveľadenie rekreačných a poznávacích funkcií slovenskej prírody, obno-

vu a vylepšovanie turistických značených chodníkov, náučných trás a verejných priestranstiev, výsadbu a 
ošetrovanie zelene v obciach a mestách, vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných plôch a 
trás, obnovu zanedbaných verejných priestranstiev a ich premenu na miesta, kde sa stretávajú ľudia, a tiež 
plánovanie a budovanie trás pre aktívny spôsob života a nemotorovú dopravu, čím sa skvalitňujú podmienky 
pre turizmus, poznávanie prírody a krajiny. Cieľom grantových programov je zapojenie obyvateľov do plá-
novania a realizácie zmien v ich okolí, v okolitej krajine. Prostredníctvom aktívnej účasti občanov na plánovaní a realizácii zvyšujeme záujem ľudí o verejné veci a pomáhame 
občianskym lídrom v danej lokalite aktivizovať ďalších obyvateľov. V rámci všetkých svojich programov nadácia prispieva k zvyšovaniu kvality krajiny, podporuje vzťah občanov 
k prostrediu v obciach, mestách a okolitej sídelnej a otvorenej krajine. 




